
ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2015/7/7م الموافق 20 رمضان 1436هـ العدد 361 السنة الثالثة عشرة صفحـــ )5( ــةصفحـــ )4( ــة

قدمت النيابة العامة اإلس���رائيلية لوائح اتهام ضد ستة مواطنين عرب من النقب نسبت 

فيها إليهم تهمة تأييد تنظيم »داعش«. 

وسمحت الرقابة اإلسرائيلية، أمس االثنين، بالنشر حول هذه القضية. 

وكان جهاز الشاباك والوحدة المركزية في الشرطة في منطقة النقب قد اعتقال الستة. 

وقال بيان صادر عن الشاباك إن أربعة بين المتهمين معلمون.

ووفقا لبيان الشاباك، فإن التحقيقات أظهرت أن المعتقلين عقدوا اجتماعات سرية جرت 

خاللها مناقش���ة عقيدة تنظيم »داعش«، وأن قسما منهم س���عى إلى نشر أفكار التنظيم 

بين أفراد عائالته وأصدقائه ومعارفه، وأن بعضهم كان يعتزم الس���فر إلى سورية من أجل 

االنخراط في صفوف التنظيم.  

وادعى الش���اباك في بيانه أن المعلمين المعتقلين حاول���وا إقناع زمالء لهم وتالميذهم 

بفكر »داعش«. 

وق���د جرى التحقي���ق في إطار هذه القضية م���ع العديد من المعلمي���ن وكذلك مع مدير 

مدرس���ة اشتبه بأنه كان على علم بنشاط قسم من المعلمين المتهمين ولم يتخذ إجراءات 

ضدهم. لكن مدير المدرسة أكد خالل التحقيق أنه لم يكن على علم بشيء من هذا القبيل. 

أحد المعتقلين هو بش���ير أبو القيعان )26 عاما( ومن س���كان بلدة حورة ويعمل معلما في 

المدرس���ة االبتدائية في القرية. وقد اعتقل في 17 أيار الماضي. وبحس���ب الش���اباك فإنه 

اعترف بأنه عمل على نشر أفكار »داعش« من خالل شبكات التواصل االجتماعي في االنترنت 

وبواسطة إرسال أفالم »داعش« إلى أقاربه وأصدقائه ومعارفه. وقدمت النيابة العامة الئحة 

اتهام ضده إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر الس���بع، في 11 حزيران الماضي، ووجهت 

إليه تهم نشر وحيازة وتوزيع مواد لتنظيم محظور وتأييد تنظيم إرهابي.   

كذلك قدمت النيابة الئحة اتهام ضد أكرم أبو القيعان )26 عاما( من س���كان حورة أيضا. 

وبحسب الشاباك فإنه اعترف بأنه أيد »داعش« وشارك في اجتماعات لمؤيدي التنظيم في 

القرية. وهو متهم بالمشاركة في اجتماع لتنظيم محظور.  

واعتق���ل محمد أب���و القيعان )27 عاما( وهو معلم في المدرس���ة الثانوي���ة في حورة، في 

الثاني من حزيران الفائت. وبحس���ب الشاباك اعترف بأنه خطط للسفر إلى سورية من أجل 

االنضم���ام إلى »داعش« تحت غطاء أنه سيس���افر ألداء العمرة. وهو متهم بالمش���اركة في 

اجتم���اع لتنظيم محظور والتآمر على تنفيذ جريمة ومحاولة ممارس���ة نش���اط في تنظيم 

محظور ومحاولة مغادرة البالد بصورة غير قانونية.  

ومعتقل آخر هو عيس���ى أبو القيعان )27 عاما( واعتقل في 13 حزيران الماضي. وبحس���ب 

الش���اباك فقد اعترف بأنه خطط للس���فر إلى سورية في تموز الحالي من أجل االنضمام إلى 

»داع���ش« تحت غطاء الس���فر ألداء العمرة. وهو متهم بالتآمر عل���ى تنفيذ جريمة ومحاولة 

العمل في تنظيم محظور والمشاركة في اجتماع لتنظيم محظور ومحاولة الخروج من البالد 

بصورة غير قانونية.  

كذلك اعتقل الشاباك ش���ريف أبو القيعان )23 عاما( من سكان قرية عتير غير المعترف 

بها. وهو متهم بالتآمر على تنفيذ جريمة وممارس���ة نشاط في تنظيم محظور والمشاركة 

في اجتماع لتنظيم محظور ومحاولة الخروج من البالد بصورة غير قانونية. 

والمعتقل األخير هو حمزة أبو القيعان )26 عاما( وهو معلم، وبحس���ب الشاباك فإنه تبين 

م���ن التحقيق معه أنه يؤيد »داعش« وش���ارك في اجتماع���ات لمؤيدي التنظيم عقدت في 

حورة.  

وقال الش���اباك في بيانه إن »الغالبية الساحقة من الجمهور العربي في إسرائيل تعارض 

داعش إلى درجة النفور من هذا التنظيم. وضلوع معلمين في نش���ر أفكار داعش والنشاط 

المنسوب إليهم، يشكل استغالال سافرا لوظيفتهم ومسا بالثقة الممنوحة لهم من جانب 

جهاز التعليم واألهالي والتالميذ«.  

م���ن جانبه، أصدر وزير التربية والتعليم اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، تعليمات بس���حب 

رخ���ص التعليم من المعلمي���ن الضالعين في القضية وانتهاج سياس���ة »صفر تس���امح« 

تجاههم، رغم أنهم لم يدانوا بعد. وقال بينيت »س���نعمل بصورة متش���ددة للغاية تجاه 

المعلمين الذين اس���تغلوا وظيفتهم وبدال م���ن الحفاظ على تالميذهم، ألحقوا األذى بهم. 

ويوجد لدينا صفر تسامح تجاه من يريدون إلحاق األذى بنا في بالدنا. وسنحافظ على جهاز 

تعليم نظيف ولن نسمح ألحد بأن يلوث أوالدنا«.    

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بنشاط داخل المدارس التي كان يعمل فيها 

المعلمون المتهمون في هذه القضية في األيام القريبة المقبلة، وأنها س���تعمل »من أجل 

إعادة الثقة واالس���تقرار بين المربين والتالمي���ذ«، علما أن جهاز التعليم العربي في النقب 

يعاني من تمييز صارخ، سواء من حيث توفر المدارس وبعدها عن التجمعات السكنية ومن 

حيث مباني المدارس وخاصة في القرى غير المعترف بها. وتمارس وزارة التربية والتعليم 

باسم حكومات إسرائيل هذا التمييز منذ عشرات السنين.   

اتهام 6 مواطنين عرب من النقب 
بينهم 4 معلمين بتأييد »داعش«!

كتب بالل ضاهر:

ت���رددت أنباء في إس���رائيل، ف���ي اآلونة األخي���رة، تفيد 

أن حكوم���ة بنيامي���ن نتنياه���و تعتزم القي���ام بحملة في 

الكونغرس األميركي، وإقناع أكب���ر عدد ممكن من أعضائه 

بعدم تأيي���د اتفاق محتم���ل تتوصل إليه ال���دول الكبرى 

وإيران حول البرنامج النووي لألخيرة. 

وقالت صحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، أم���س االثنين، إن 

إس���رائيل س���تعمل من أجل إحباط إق���رار الكونغرس لهذا 

االتفاق، وس���ط تقديرات إس���رائيلية بأن هذا االتفاق بات 

»حقيقة ناجزة«. 

وتأت���ي هذه الحملة اإلس���رائيلية في وقت يس���تمر فيه 

التوت���ر واألزم���ة ف���ي العالقات بي���ن نتنياه���و والرئيس 

األميركي، باراك أوباما. وقد دخل مؤخرا إلى خط التوتر هذا 

السفير اإلسرائيلي الس���ابق في واشنطن وعضو الكنيست 

الحالي عن حزب »كوالنو«، مايكل أورن، الذي نش���ر سلس���لة 

مقاالت في صحف أميركية، بادعاء تسويق كتاب من تأليفه 

صدر حديثا في الواليات المتحدة حول فترة توليه منصب 

الس���فير في واش���نطن. لكن أورن ش���ن في هذه المقاالت 

هجوما ش���ديدا ضد أوباما واعتبر أن���ه يعاني من عقدة ألن 

والده مسلم. 

وفي غضون ذلك، فشل نتنياهو في تمرير خطة حكومية 

يرس���خ من خاللها احت���كار الغاز بأيدي ش���ركتي »ديلك« 

اإلسرائيلية و«نوبل إنرجي« األميركية، لعدة سنوات، بعدما 

فش���ل في تجنيد أغلبية بين أعضاء الكنيست لتأييد هذه 

الخط���ة. والالف���ت أن نتنياهو لم يتمكن حت���ى من تجنيد 

جميع أعضاء الكنيست من االئتالف الحاكم.

ح���ول ه���ذه المواضي���ع أجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« 

مقابلة خاصة مع المحلل السياس���ي في موقع »ألمونيتور« 

االلكتروني والخبير في العالقات األميركية – اإلس���رائيلية، 

عكيفا إلدار. 

)*( »المشهد اإلس���رائيلي«: ترددت أنباء عن أن إسرائيل 

س���تحاول إحباط إقرار االتفاق بين الدول الكبرى وإيران في 

الكونغرس. هل بمقدورها أن تفعل ذلك؟

إلدار: »في حال التوصل إلى اتفاق بين الدول الكبرى وإيران، 

فإنه يج���ب طرحه على الكونغرس، بموجب قانون تم س���نه 

مؤخرا، والحص���ول على مصادقة الكونغ���رس، إذ مرر األخير 

قرارا، بعد خطاب نتنياهو أمام مجلس���ي الش���يوخ والنواب، 

في آذار الماضي، يقضي بأنه يجب مصادقة الكونغرس على 

االتف���اق مع إيران قبل توقيعه. ورغم أنه ال توجد للكونغرس 

صالحيات في القضايا الخارجية، إال أن بحوزته أدوات يتمكن 

من خاللها من معاقبة الرئي���س باراك أوباما. والرئيس يأخذ 

ذلك بالحس���بان. ولذلك فإن اإلدارة في واشنطن تعمل طوال 

الوق���ت مقابل اإليرانيين وش���ركائها، وهم ال���دول الخمس 

الكب���رى األخرى، وكذلك مقاب���ل الرأي الع���ام األميركي. من 

جهة ثانية، فإن الجميع ف���ي الواليات المتحدة يفكرون في 

ه���ذه األثناء بأمر واحد، وهو االنتخابات المقبلة. وقد صرحت 

مرش���حة الحزب الديمقراطي للرئاس���ة، هي���الري كلينتون، 

مؤخرا، أن إيران تش���كل تهديدا وجوديا على إسرائيل حتى 

ل���و تم التوقيع على اتفاق نووي معها. وهذا يعني أنه حتى 

الحزب الديمقراطي مهتم بإسرائيل، وأن على الرئيس إقناع 

أعضاء حزبه أيضا، الذين يفك���رون باالنتخابات، خاصة وأنه 

س���تجري انتخابات للكونغرس في تش���رين الثاني المقبل. 

لذلك ينبغي أخذ كل هذه األمور بالحسبان«.

)*( كيف تصف العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل 

اليوم؟

إلدار: »ثمة مس���تويان م���ن العالق���ات: أواًل العالقات مع 

رئيس الحكومة، وهو الذي يقرر في السياسة تجاه الواليات 

المتحدة، ويمكن وصفها بأنه���ا انعدام ثقة مطلق. واألمر 

نفس���ه بالنس���بة لنتنياهو، الذي يرى بأوباما أنه مسلم وال 

يكترث بإسرائيل، وهذا في أسوأ األحوال، بينما في أفضلها 

ف���إن نتنياهو يعتق���د أن أوباما يفتقر للخبرة وس���اذج وال 

يفهم الش���رق األوسط، وأنه كارثة بالنسبة لدولة إسرائيل. 

وإذا قرأت المقاالت التي نشرها مؤخرا مايكل أورن، فقد قال 

في أحدها أنه توجد لدى أوباما عقدة ألن والدته مس���يحية 

ووالده مسلم. ونتنياهو رفض التنديد بما كتبه أورن، وذلك 

ألنه يفكر مثله تماما. من الجهة األخرى، فإن وضع العالقات 

بي���ن المس���تويات المهنية في كل م���ن الجانبين، وخاصة 

األمنية، مختلف. ففي هذه المس���تويات يتحدثون بصورة 

مختلف���ة، وهم يتحدثون ع���ن الفلس���طينيين واحتماالت 

تسوية بين إسرائيل والفلس���طينيين، في الضفة الغربية 

وفي قطاع غ���زة أيضا، وأن هذه مصلحة أمنية إلس���رائيل. 

وه���ذا يعني أن���ه في ح���ال تغي���ر الحكم في إس���رائيل، 

وتش���كلت حكومة متزنة أكثر، لن تكون هناك مشكلة لدى 

المس���توى المهني في وزارتي الدف���اع والخارجية بالعمل 

مع المس���تويات المهنية الموازية ف���ي الواليات المتحدة. 

أي أن العالقات في هذا المس���توى ال تتأثر بهوية الرئيس 

األميرك���ي ورئيس الحكوم���ة اإلس���رائيلية. وهناك تعاون 

اس���تخباري وثيق بين الجانبين حول ما يحدث في الش���رق 

األوسط«.

)*( بالنسبة لمايكل أورن، فقد قال في مقابلة معه مؤخرا، 

ح���ول مقاالته التي هاجم فيها أوباما، إن الرئيس األميركي 

فاجأ إس���رائيل ف���ي خطاب القاه���رة، الع���ام 2009، عندما 

ربط بين تأس���يس إس���رائيل والمحرقة وليس بين تأسيس 

إسرائيل و«الجذور اليهودية« في البالد. هل هذا كان سببا 

جعله يهاجم أوباما بهذا الشكل؟

إلدار: »ه���ذا اإلدعاء قيل في حينه، وهو ليس أمرا جديدا. 

وفي الوقت نفس���ه باإلمكان اإلش���ارة إلى مناسبات كثيرة 

ربط فيها نتنياهو ذاته بين دولة إسرائيل والمحرقة. لكن 

مايكل أورن تجاوز كافة المعايير الدبلوماسية، خاصة وأنه 

كان سفيرا إلسرائيل خالل فترة إدارة أوباما. وما فعله أورن 

هو أمر غير مس���بوق. من جهة ثانية، فإن هناك عددا كبيرا 

م���ن المؤرخين الذين يعتقدون أن دولة إس���رائيل ما كانت 

س���تقوم، واألمم المتحدة ما كانت س���تقر القرار 181 )قرار 

تقسيم فلسطين( من دون المحرقة ومن دون وجود الشعور 

بالذن���ب. وبإمكاني أن أوجهك إلى كتاب من تأليف عيديت 

زرطال، ش���ريكتي في تألي���ف كتاب حول المس���توطنين، 

وتطلق على العالقة بين قيام إس���رائيل والمحرقة تسمية 

’الحب والموت’. وتتحدث في كتابها عن كيفية اس���تغالل 

الحرك���ة الصهيوني���ة للمحرق���ة من أجل تحوي���ل اليهود 

إل���ى أمة. لذلك فإن هناك إجماعا واس���عا بي���ن المؤرخين، 

اإلس���رائيليين واليهود، عل���ى أن الكيان اإلس���رائيلي في 

هذه البالد مرتبط بش���كل وثيق بحدوث المحرقة. وأوباما لم 

يخترع هذا األمر في خطاب القاهرة«.

)*( هل األزمة في العالقات بين نتنياهو وأوباما تؤثر على 

العالقات بين إسرائيل ويهود الواليات المتحدة؟

إل���دار: »ب���كل تأكي���د. فقد ص���در مؤخ���را تقري���ر أعده 

)الدبلوماس���ي األميركي اليهودي( دنيس روس، ويتحدث 

في���ه عن هذا التوتر بين نتنياهو وأوباما، حول إيران وأيضا 

حول الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني، ويستخدم عبارة 

أن اليه���ود األميركيي���ن موجودون جراء ه���ذا التوتر ’بين 

المطرقة والس���ندان’، وأنهم يتخوف���ون من الوالء المزدوج، 

ألميركا وإس���رائيل. وهذا الوضع كان موجودا دائما، ومثال 

على ذلك قضية جونثان بوالرد. وفي مقابل ادعاء إس���رائيل 

بأنها حامي���ة اليهود وملجأ لهم، فإنه ف���ي المقابل هناك 

ادع���اء أن العداء للس���امية ف���ي أوروبا يس���تغل االحتالل 

والمس���توطنات من أجل المس باليه���ود. أي أن هذا الوضع 

ليس موج���ودا في الواليات المتحدة فق���ط، وكل هذا األمر 

يبدأ من اس���تمرار الص���راع واالس���تيطان وانتهاك حقوق 

اإلنسان. ويهود الواليات المتحدة ليبراليون جدا، وأكثر من 

70% منهم يؤيدون الديمقراطيين، وهناك أقلية تتضامن 

مع إسرائيل في مواضيع أخرى«.

)*( هل س���يكون هناك تأثير عل���ى نتنياهو وحكمه في 

أعقاب فش���له في إقرار الخطة الحكومي���ة لموضوع احتكار 

الغاز في الكنيس���ت وعدم تمكنه من تجنيد أغلبية مؤيدة 

لهذه الخطة؟

إلدار: »أعتقد أن هذا األمر كان مؤشرا إلى أن هذه الحكومة 

لن تصمد لوقت طويل، مثلما قال )رئيس حزب »يس���رائيل 

بيتينو«( أفيغدور ليبرمان قبل عدة أيام. وموضوع الغاز هو 

لبنة هامة تسقط من هذا السور الذي يسمى االئتالف«.  

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي والخبير في شؤون العالقات األميركية – اإلسرائيلية

»المشهد اإلسرائيلي«: يمكن وصف العالقة بين نتنياهو وأوباما بأنها انعدام ثقة مطلق! عكيفا إلدار لـ

قال رئيس حزب »يش عتيد«، عضو الكنيست 

يائير لبيد، أمس االثنين، إن على رئيس حكومة 

إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياهو، االس���تقالة من 

منصبه في ح���ال وقعت الدول الس���ت الكبرى 

اتفاقا مع إيران حول البرنامج النووي لألخيرة. 

وأوض���ح لبي���د س���بب مطالبته ه���ذه، خالل 

مقابلة أجراه���ا معه موقع »يديعوت أحرونوت« 

ب���أن »نتنياه���و ق���ال لمواطني  االلكترون���ي، 

إس���رائيل ’أنا الوحيد ال���ذي يعرف كيفية منع 

اتفاق مع اإليرانيين’، وفي نهاية األمر وبسببه 

لم يتم منع هذا االتفاق السيئ«.

واعتبر لبيد أن »هذا اتفاق ولد بالخطيئة، وهو 

اتفاق س���يئ. فعندما اجتمع���وا )ممثلو الدول 

الكبرى وإيران( في فيينا، لم يكن هناك مندوب 

إسرائيلي رفيع. وعندما نذهب إلى الكونغرس 

واإلدارة األميركية، ال أحد مس���تعد ألن ينصت 

لكلمة مما يقوله نتنياهو«.

وانتق���د لبيد نتنياهو ألنه ل���م يركز النقاش 

على قضي���ة مراقبة البرنامج الن���ووي اإليراني. 

وقال إن »هذا اتفاق ال يسمح للمراقبين بالحضور 

والتدقيق فيما إذا كانت إيران تطور سرا سالحا 

نوويا. وهذا االتفاق إنما يجمد وحس���ب أجهزة 

الطرد المركزي، )علما أنه( يس���تغرق 24 شهرا 

بالضبط من أجل اس���تئناف عمل أجهزة الطرد 

المرك���زي. وهذا اتف���اق يجعل إي���ران بصورة 

رسمية دولة عتبة نووية«. 

وتاب���ع لبيد أن »هذا االتف���اق يهددنا أوال. وال 

توج���د دولتان أخري���ان في العال���م، في األمم 

المتحدة، تق���ول إحداهما إنها أقس���مت على 

تدمي���ر األخرى وتتح���ول اآلن إل���ى دولة عتبة 

نووية«. وقال إن »نتنياه���و ذهب إلى مواطني 

إسرائيل وقال ’أنا سأمنع االتفاق’. وأنا أقول له: 

لم تمنع االتفاق وعليك أن تعود إلى بيتك«. 

في س���ياق متصل، ذكرت صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، أم���س، أن حكومة بنيامين نتنياهو 

تس���تعد إلحباط إق���رار الكونغ���رس األميركي 

لالتفاق النووي المحتم���ل، على ضوء تقديرات 

بأن ه���ذا االتفاق بات »حقيق���ة ناجزة« رغم أن 

الجانبين لم يعلنا التوصل إليه بعد.

ونقلت الصحيفة عن مس���ؤولين سياس���يين 

إسرائيليين ترجيحهم أن الجانبين سيتوصالن 

التفاق نهائ���ي، وقالوا إن هذا االتفاق »أس���وأ 

بكثي���ر« من االتفاق األولي ال���ذي جرى توقيعه 

في لوزان قبل أربعة ش���هور، بادع���اء أن الدول 

الكبرى قدمت المزيد من التنازالت إليران. 

وأضافت الصحيفة أنه على خلفية التقديرات 

في إس���رائيل ب���أن التوقيع عل���ى االتفاق بات 

حقيقة ناجزة، فإن إسرائيل تستعد »للمعركة 

القادمة«، التي تتمثل بإحباط إقرار هذا االتفاق 

في الكونغرس األميركي.

وق���ال وزير الخارجية األميرك���ي، جون كيري، 

أول من أمس، إنه »أحرزنا تقدًما حقيقيا، بش���أن 

االتف���اق النووي، لك���ن ال تزال هناك مس���ائل 

ها«، مش���يًرا إلى اس���تعداد 
ّ
صعب���ة يتعّين حل

لبيد: على نتنياهو االستقالة في حال توقيع االتفاق النووي مع إيران!
*»نتنياهو قال لمواطني إسرائيل إنه الوحيد الذي يعرف كيفية منع اتفاق

مع اإليرانيين وفي نهاية األمر وبسببه لم يتم منع هذا االتفاق السيئ«*

النووي االيراني.. شبح يطارد نتنياهو.                          )أ.ب(

واش���نطن لالنسحاب من المحادثات إذا اقتضت 

الض���رورة لذلك. وأضاف أن���ه »لم نصل بعد إلى 

الوضع المنش���ود بش���أن العديد من المس���ائل 

األكثر صعوبة«.

وال ت���زال حكومة إس���رائيل تأمل ف���ي إدخال 

تعديالت اللحظة األخيرة عل���ى االتفاق، رغم أن 

التقديرات تش���ير إلى أن احتماالت ذلك ضئيلة. 

وتحدث وزير الطاقة والبنية التحتية اإلسرائيلي، 

يوف���ال ش���تاينيتس، ف���ي األيام األخي���رة، مع 

مسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا واعتبر أن 

هناك »نقاط ضعف« في االتفاق.

وتس���تعد إس���رائيل لمواجه���ة احتم���ال أن 

يس���تخدم الرئي���س األميرك���ي، ب���اراك أوباما، 

الفيتو في الكونغ���رس في حال تبين أن أغلبية 

الن���واب يعارض���ون االتفاق. ووفق���ا للصحيفة، 

ف���إن إس���رائيل تم���ارس ضغوطا عل���ى أعضاء 

ف���ي الكونغرس م���ن أجل إس���قاط االتفاق في 

التصويت األول، وتعمل م���ن أجل تجنيد ثلثي 

أعضاء الكونغ���رس لمعارضة االتفاق وااللتفاف 

على الفيتو الرئاسي. 

وتوقع مسؤولون إس���رائيليون أن ينجح أوباما 

في تجنيد أغلبية في الكونغرس في التصويت 

األول على االتفاق، بس���بب تحس���ب أعضاء في 

الكونغرس من عرقلة االتفاق في واشنطن بينما 

تب���دأ الدول الكب���رى الخمس األخ���رى في عقد 

صفق���ات مع إيران. ومن الجه���ة األخرى، يعتبر 

مسؤولون إس���رائيليون آخرون أن المعركة على 

االتفاق ليس���ت خاس���رة بعد وباإلمكان التأثير 

على صيغته النهائية. 

وانتقدت جهات سياسية إسرائيلية نتنياهو 

ألنه لم يبدأ اتصاالت مع اإلدارة األميركية حول 

حجم رزمة المس���اعدات األمنية التي ستطلبها 

إس���رائيل من أميركا بعد توقيع االتفاق، وذلك، 

بحس���ب تلك الجهات، خالفا للس���عودية ودول 

الخلي���ج التي باش���رت بإج���راء مفاوض���ات مع 

األميركيين حول تعويضها على االتفاق.  

وكان نتنياهو ك���ّرر تحذيره من مغبة االتفاق 

اآلخذ بالتبلور بين الدول الكبرى الس���ت وإيران 

حول البرنامج النووي اإليراني، وقال إن ما يحدث 

في العاصمة النمساوية فيينا في الوقت الحالي 

ال يمك���ن اعتباره انطالقة وإنم���ا انهيار.ووصف 

ف���ي تصريح���ات أدلى به���ا إلى وس���ائل إعالم 

في مس���تهل االجتماع الذي عقدت���ه الحكومة 

اإلسرائيلية أول من أمس األحد، الصفقة اآلخذة 

بالتبلور مع إيران بأنها أس���وأ من تلك التي تم 

التوص���ل إليها ف���ي حينه مع كوريا الش���مالية 

وأفضت في نهاية المط���اف إلى حصول بيونغ 

يانغ على ترسانة أسلحة نووية. 

قدم إلى 
ُ
وأض���اف نتنياهو أن التنازالت التي ت

إيران تزداد يوم���ًا بعد يوم وأن مئات المليارات 

من ال���دوالرات التي س���تتدفق إل���ى االقتصاد 

س���تخدم 
ُ
اإليران���ي من ج���راء هذه الصفقة ست

لتصعيد النش���اطات اإلرهابية التي تمارس���ها 

إيران في أنح���اء العالم كافة، وأكد مرة أخرى أن 

إيران تش���كل تهديدًا غير تقلي���دي وتهديدًا 

تقليديًا كبيرًا جدًا على إسرائيل ودول المنطقة 

وباقي دول العالم.

ليبرمان يتوقع سقوط حكومة نتنياهو 
أو تغيير تشكيلتها قبل نهاية 2015

توقع عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيس 

حزب »إس���رائيل بيتن���ا« اليمين���ي المعارض، 

س���قوط حكوم���ة نتنياه���و الحالي���ة أو تغيير 

تشكيلتها قبل نهاية سنة 2015 الحالية. وأشار 

إلى أنها لن تتمكن من تمرير مش���روع ميزانية 

الدولة العامة في الوقت الذي تتمتع فيه بدعم 

61 عضو كنيست فقط. 

وأكد ليبرمان خالل مشاركته في ندوة ثقافية 

في مدينة بئر السبع )السبت(، أن هناك فجوات 

ف���ي المواقف األيديولوجي���ة بينه وبين رئيس 

الحكومة، واتهم هذا األخير بالتخلي عن جميع 

الثوابت في الصفقة السياسية التي عقدها مع 

حزبي الحريديم )اليهود المتشددين دينيًا(.

وتط���ّرق ليبرمان إلى مناس���بة م���رور عام على 

عملي���ة »الجرف الصامد« العس���كرية التي قام 

ها في قط���اع غزة 
ّ
الجي���ش اإلس���رائيلي بش���ن

الصيف الفائ���ت، وكان يتول���ى خاللها منصب 

وزير الخارجية، فقال إن إس���رائيل مكنت حركة 

»حماس« بعد هذه العملي���ة من إنتاج صواريخ 

وحف���ر أنفاق هجومية في مقاب���ل الهدوء الذي 

تمنح���ه الحركة لها. وأض���اف أنه كان قد أوضح 

في حينه لرئي���س الحكومة أنه ال طائل من وراء 

أي عملية عسكرية ال تس���فر عن تقويض حكم 

»حماس« في غزة.

اإلدمان على العمال 

األجانب يدّمر قطاع 

البناء في إسرائيل!

تغطية خاصة

حول قطاع

الغاز في إسرائيل
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قال المحلل العس���كري اإلس���رائيلي البارز رون بن يشاي إن القدرة القتالية 

لتنظيم »الدولة اإلسالمية« )»داعش«( في سيناء تشكل تحّديًا جديدًا للجيش 

اإلسرائيلي.

وجاءت أقواله في سياق تحليل نشره في نهاية األسبوع الفائت في الموقع 

اإللكترون���ي لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، اس���تهله بالقول: »إن الهدف من 

الهجوم اإلرهابي الذي شنه تنظيم داعش في سيناء مؤخرًا هو زعزعة الحكم 

المص���ري العلمان���ي للرئيس عبد الفتاح السيس���ي في مص���ر. لكن يبدو من 

التقارير األولية وغير الواضحة اآلتية من س���يناء أن ليس السيسي وحده من 

يجب أن يقلق بل إسرائيل أيضًا«.

ومض���ى قائ���اًل: »على المدى القصير يجب أن نس���تعد الحتم���ال أن يتطّور 

الهج���وم على 15 موقعًا ومركزًا لقوات األمن المصرية في ش���مال س���يناء، ما 

أدى إل���ى مقتل عش���رات الجنود المصريي���ن، إلى هجوم في اتج���اه الحدود 

اإلس���رائيلية. ففي الس���نوات األخيرة قام رجال الجهاد العالمي في س���يناء 

بمهاجمة مواقع للجيش المصري والقوات الدولية في شمال سيناء وسيطروا 

على آلياتهم المدرعة واقتحموا بواس���طتها الس���ياج الحدودي وتسللوا إلى 

أراضي إس���رائيل، وقامت قوات مدرعة بمساعدة س���الح الجو بكبح تقدمهم. 

لهذا الس���بب، فإن األخبار التي تحدثت عن س���يطرة داعش على آليات مدرعة 

تتطلب اس���تعدادًا ويقظ���ة خاصة، فقد يوجه الجهادي���ون هذه اآلليات نحو 

معابر الحدود مع إس���رائيل والسياج الحدودي ويخترقونها بواسطة الدبابات 

والمدرعات الثقيلة«.

وبرأي بن يش���اي فإن هذا هو السبب الذي دفع الجيش اإلسرائيلي إلى إغالق 

المعابر وإصدار تحذير إلى البلدات على طول الحدود مع مصر وال سيما في الجزء 

الش���مالي الغربي، يطلب منها إظهار اليقظة، كما كثف الجيش اإلسرائيلي من 

وجوده المدرع على األرض وتقوم طائرات من دون طيار بمتابعة ما يجري بالقرب 

من الحدود. ويمكن افتراض أن الجيش قد وضع على أهبة االس���تعداد طوافات 

وطائرات حربية، لن تتردد إس���رائيل في اس���تخدامها إذا رأت أن هناك محاولة 

تس���لل نحو أراضيها. كما أنه من المحتمل أن تتطّور المعارك الدائرة اآلن بين 

الجيش المصري وأتباع »داعش« إلى إطالق للصواريخ والقذائف المدفعية نحو 

أراضي إسرائيل، وهذا ما تستعد القيادة الجنوبية لمواجهته. في هذه األثناء 

يبدو أن رجال »داعش« مشغولون بالمعارك مع الجيش المصري الذي يهاجمهم 

م���ن الجو والبر، لكن حالة التأهب في الجانب اإلس���رائيلي ستس���تمر عدة أيام 

أخ���رى ألن تجربة الماضي تدل على أن »داعش« س���يحاول القيام باس���تفزازات 

على الحدود مع إس���رائيل على أمل التس���بب باحتكاك بين الجيش اإلسرائيلي 

والجيش المصري وتوتير العالقات بين مصر وإسرائيل. 

وأض���اف المحلل العس���كري: صحي���ح أن العالق���ات اليوم بين الجيش���ين 

اإلس���رائيلي والمصري جيدة ويوجد تعاون بينهم���ا، لكن في الماضي وقعت 

حوادث أثارت استياء المصريين بس���بب إطالق الجيش اإلسرائيلي النار على 

جه���ات تنتمي إلى الجهاد العالمي تنش���ط في س���يناء، هاجم���ت أو حاولت 

مهاجمة بلدات إس���رائيلية ودوريات للجيش بالقرب من السياج الحدودي مع 

مصر. مع ذلك، فإن أكثر ما يثير القلق هو القدرات القتالية المثيرة للخش���ية 

الت���ي راكمها تنظيم »أنصار بيت المقدس« الموالي ل�«داعش« منذ تش���رين 

الثاني 2014 والذي أصبح اسمه الرسمي« الخالفة اإلسالمية في والية سيناء«. 

ها 
ّ
فإن الهجمات اإلس���تراتيجية المعقدة من الناحية العس���كرية التي ش���ن

التنظيم في كانون الثاني من هذه الس���نة واليوم في ش���مال س���يناء، تدل 

عل���ى أن هذا التنظيم لم يعد مجرد عصاب���ات تقوم بإطالق الصواريخ قصيرة 

المدى بصورة عش���وائية وغير دقيقة، أو تع���د كمينًا على الحدود المصرية - 

اإلسرائيلية لباص ينقل مدنيين أو دورية من قواتنا. فما نراه اليوم هو تنظيم 

 هو مزيج من إرهاب وقتال عسكري 
َ
شبه عسكري يس���تخدم أس���لوبًا مختلطا

نظامي مخطط ومنس���ق في أدق تفاصيله. ومثل مقاتلي »داعش« في ش���تى 

أنحاء الشرق األوسط، فإن أتباع »الخالفة اإلسالمية في والية سيناء« مجهزون 

جيدًا بالس���الح ومزودون بأس���لحة متطورة. وما يثير القلق أنهم يستطيعون 

تحديد عدد كبير من األهداف اإلستراتيجية وجمع المعلومات االستخباراتية 

عنها )تمهيدًا لعملية( ومهاجمتها في وقت واحد وبالتزامن وبصورة دقيقة.

وختم بن يشاي: يطبق »داعش« في سيناء بنجاح منقطع النظير مبدأ الحرب 

الكالس���يكية: فهو يهاجم في وقت واحد جمي���ع األهداف ال�15 التي حددها 

م���ن أجل إح���داث مفاجأة. ولو لم يح���دث الهجوم بصورة منس���قة وفي وقت 

واح���د، لكانت القوات المصري���ة دخلت في حالة تأهب ف���ي األماكن التي لم 

تهاجم بعد. كما نجح عناصر »داعش« في عزل المنطقة المستهدفة من خالل 

كمائن نصبوها على الطرق المؤدية إلى األهداف التي هوجمت، وبذلك منعوا 

وصول اإلمدادات واس���تطاع الجهاديون الدخول بس���هولة إلى مركز الشرطة 

في الشيخ زويد واحتجاز عناصره رهائن. وفي ظل هذه الوقائع، يتعين األخذ 

في الحس���بان احتمال أن تتحول هذه القدرة العسكرية لداعش ضدنا، سواء 

في حال تخفيف الجيش المصري الضغط الذي يمارس���ه على اإلرهابيين في 

سيناء، أو بس���بب شعور اإلرهابيين بالثقة بأنفس���هم وبأن الوقت حان لفتح 

جبهة ضد إس���رائيل. وهذا يمكن أن يحدث بأس���رع مم���ا كان يظن. كما يجب 

االعتراف بأن الس���ياج الحدودي ال يمكنه أن يكبح بفاعلية »جيش���ًا« متمرسًا 

مدّربًا وخبيرًا في استخدام وسائل قتالية معقدة. 

في س���ياق متصل، قال البروفس���ور إيال زيس���ر، الباحث في »معهد دايان 

لدراسات الشرق األوسط« في جامعة تل أبيب، إن الهجوم اإلرهابي الذي شنه 

تنظيم »داعش« في ش���مال شبه جزيرة سيناء األسبوع الماضي، يثير مخاوف 

محقة في إس���رائيل حيال احتمال سعي التنظيم إلى القيام بهجمات كبيرة 

مشابهة ضد الجنود اإلسرائيليين على طول الحدود اإلسرائيلية - المصرية.

ر إسرائيل 
ّ
وأضاف زيس���ر: لم تمر بضعة أيام حتى أرس���ل »داعش« ما يذك

بوجوده وما يش���كل تحذيرًا لما س���تحمله األيام المقبل���ة، وذلك عندما أطلق 

عليها عدة صواريخ بالقرب من الحدود في س���يناء، بحجة أن إسرائيل تساعد 

الجيش المصري في الحرب ضده. لكن »داعش« ال يحتاج إلى ذرائع كي يهاجم 

إس���رائيل، ورجاله )الذين كانوا سابقًا يحملون اس���م »أنصار بيت المقدس«( 

أطلقوا في الس���نوات األخيرة صليات من الصواريخ ف���ي اتجاه مدينة إيالت، 

وف���ي الع���ام 2011 قاموا بهجوم على طريق 12 بالقرب م���ن الحدود المصرية - 

تل من جرائه 8 جنود ومدنيين إسرائيليين.
ُ
اإلسرائيلية، ق

ومع ذلك، أش���ار زيسر إلى أن ش���يئًا ما قد تغير في شبه جزيرة سيناء خالل 

الس���نوات األخيرة، فالهجوم على مواقع الجيش المص���ري يثبت أن التنظيم 

ازداد قوة تحت األعين الس���اهرة إلسرائيل ومصر، وهو لم يعد عبارة عن بضع 

خاليا إرهابية سرية تقوم بهجمات محدودة ثم تهرب بعد ذلك إلى مخابئها. 

إن هج���وم 300 مخرب في وضح النهار بهدف الس���يطرة عل���ى بلدة مصرية 

)الش���يخ زويد( واالحتف���اظ بها، يدل عل���ى أن التنظيم تحول إلى ميليش���يا 

عس���كرية بكل معنى الكلمة، وأنه ينش���ط في أماكن واسعة من شبه جزيرة 

س���يناء حيث يقيم قواعد ومعسكرات تدريب ويحكم س���يطرته من دون أي 

عائق. كما يدل ه���ذا الهجوم على القدرة العس���كرية العملياتية ل�«داعش« 

س���يناء الذي ال يعوزه السالح والتدريب والمقاتلون، وعلى قدرته على القيادة 

والتحكم. كما يش���ير هذا كله لألس���ف الشديد إلى فش���ل الجيش المصري 

المستمر في استعادة الس���يطرة على أماكن انتشار »داعش« في شمال شبه 

جزيرة سيناء ووسطها.

وب���رأي هذا الخبير فإن مثل هذا الواقع من الممكن أن ينش���أ بس���رعة أكثر 

من المتوقع على الحدود الش���مالية إلسرائيل، حيث يقترب »داعش« بخطوات 

كبيرة من الس���ياج الحدودي. وقب���ل نحو عام كان مقاتلو »داعش« في ش���رق 

س���ورية على بعد قرابة ألف كيلومتر من الحدود الس���ورية - اإلسرائيلية. أما 

اليوم فقد أصبحوا على بعد ساعة بالسيارة من الحدود، وثمة تخوف من إعالن 

عدد من تنظيمات المتمردين الناشطة في الجوالن والءها ل�«داعش« كما حدث 

تمامًا في س���يناء. وحتى في األردن قد ينش���أ وضع مثل الذي نش���أ في مصر، 

يحاول فيه التنظيم إقامة قواع���د لعملياته ضد الجيش األردني وكذلك ضد 

إسرائيل.

وفي ش���به جزيرة سيناء كما في سورية، يمتلك التنظيم قاعدة برية تسمح 

له ببناء قوته من دون عائق. وأي هجوم جوي ضد هذه القاعدة هو أشبه بلدغة 

بعوضة، ووحدها عملية برية تس���تطيع القضاء على هذه الظاهرة. لكن هذه 

الخطوة غير عملية. وثمة ش���ك في أن الجيش المصري مؤهل للقيام بها، أما 

في س���ورية فلم يبق هناك م���ن يقدر أو يرغب في الدخ���ول في مواجهة مع 

»داعش«.

وقال زيس���ر: يجب على إس���رائيل أاّل تنتظر الهجوم الذي سيشنه »داعش« 

عليها، س���واء من الشمال أو من الجنوب. لقد اتخذت إسرائيل خطوات وقائية 

تتمث���ل في تحصي���ن الحدود وزي���ادة اليقظة والح���ذر، وجم���ع المعلومات 

االس���تخباراتية عن »داعش«، لكن إلى جانب هذا كله يتعين قبل أي شيء آخر 

زي���ادة التعاون مع مصر واألردن اللذي���ن هما في حرب ضد هذا التنظيم. كما 

يجب البحث في خطوات عملية ضد هذا التنظيم تشمل مهاجمة طرق التسلح 

والتمويل وتدفق المتطوعين، وبصورة خاصة العمل ضد أي محاولة من جانب 

التنظيم للس���يطرة على مناطق بالقرب من الحدود مع إسرائيل. وثمة مالحظة 

أخيرة، إن تصريحات كبار المس���ؤولين في إسرائيل بشأن تعاون »حماس« مع 

»داعش« في سيناء في الهجمات على الجيش المصري وإطالق الصواريخ على 

إس���رائيل تبعث على القلق. ففي النهاية، الذريعة األساس���ية لعدم إسقاط 

س���لطة »حماس« في غزة هي منع سيطرة »داعش« على القطاع. لكن يتضح أن 

إس���رائيل قد تجد نفسها في المستقبل في مواجهة »حماس« و«داعش« معًا، 

مع توزيع واضح للعمل بينهما، بحيث تحافظ »حماس« على الهدوء على طول 

الحدود مع إس���رائيل، في حين يقوم »داعش« بمس���اعدة من الحركة بالعمل 

بحرية ضد أهداف إسرائيلية ومصرية. ومثل هذا الوضع ال يمكن القبول به.

أكد باحثان من »معهد دراس���ات األمن القومي« في جامعة تل أبيب أنه في 

ضوء آخر المس���تجدات التي طرأت على األوض���اع اإلقليمية، بات المطلوب من 

إس���رائيل تفكير جريء يحدد أن ظاهرة »داعش« تش���كل تهديدا أخطر حتى 

من التهديد اإليراني، حيث أن سيناريو نجاح هذا التنظيم في االستيالء على 

أراض في هضبة الجوالن والتمركز فيها، س���يضع إسرائيل في مواجهة طرف 

ال يخضع ل�«قواعد لعبة« كتلك القائمة بين الدول، على عكس إيران وس���ورية 

وحزب الله التي يخضع الصراع معها إلى »قواعد لعبة« منطقية ومنظمة.

وجاء تأكيد هذين الباحثين وهما أودي ديكل وعومر عيناف في إطار »ورقة 

تقدي���ر موقف« جديدة صادرة عن النعهد المذكور مؤخرًا حول آخر التطورات 

في سورية. وكتب الباحثان:

إن موازي���ن القوى الحالية في س���ورية تتأثر بالصدع ثالث���ي األقطاب في 

منطقة الش���رق األوسط، بين المحور الش���يعي بقيادة إيران، والمحور السني 

بقيادة العربية الس���عودية، والعنصر الس���لفي - الجه���ادي بقيادة تنظيم 

»داع���ش« الذي يش���كل القطب الثالث. وس���احة القتال الرئيس���ة اليوم هي 

سورية التي يتواجه على أرضها جميع أصحاب المصالح – المجموعات التابعة 

ل�«المحور الش���يعي«؛ المجموعات التابعة ل�«المعس���كر السني« ومن ضمنها 

عناصر الجهاد العالمي؛ تنظيم »داعش«؛ القوى الكبرى، مثل روسيا والواليات 

المتح���دة؛ األقليات الت���ي تقاتل للبقاء مث���ل األكراد، وال���دروز، والعلويين؛ 

والدول المجاورة لسورية كذلك. ومن جراء صعوبة تقدير ورسم معالم الوضع 

النهائي للحرب في س���ورية، وانطالقًا من فرضية أن س���ورية لن تعود إلى ما 

كانت عليه قبل اندالع الحرب األهلية، هناك ميل لطرح ثالثة س���يناريوهات 

أساس���ية لمستقبل سورية،: 1( سيطرة إيرانية بمش���اركة حزب الله واألقلية 

العلوية، اللذين يواصالن التحكم بمراكز الثقل في سورية؛ 2( سقوط سورية 

في قبضة القوى الس���لفية، مع سيطرة تنظيم »داعش«؛ 3( استمرار الفوضى 

من دون حسم واضح، وخليط متنافر من األطراف المتناحرة.

سياسة عدم التدخل اإلسرائيلية
أفض���ى الصراع بين الق���وى اإلقليمية وانعكاس���ه في الح���رب الدائرة في 

س���ورية، باإلضافة إلى عدم اليقين تجاه مستقبلها، وعدم القدرة عموما على 

التنب���ؤ به، وعلى وجه الخصوص محدودية ق���درة التأثير في األحداث، وعدم 

الرغبة في الغرق في الدوامة اإلقليمية وتحمل مس���ؤولية نتائجها، إلى بلورة 

سياس���ة عدم تدخل إس���رائيلية في الحرب الدائرة في هذا البلد. لقد حددت 

حكومة إسرائيل منذ فترة ليست بعيدة أن إيران هي التهديد الرئيس لدولة 

إسرائيل، سواء مباشرة أو بواسطة أذرعها- حزب الله ونظام بشار األسد. وفي 

الظاهر، تحس���ن وضع إسرائيل اإلس���تراتيجي نتيجة تفكك الحلقة السورية 

من »المحور اإليراني« من دون أن تضطر إلى بذل جهود وموارد وتحمل مخاطر 

كبيرة. كما يس���ود االعتقاد أن مجال المصالح المشتركة بين إسرائيل والدول 

الس���نية التي ما زالت فاعلة كدول قد اتس���ع، وأن هناك أساسًا لقيام تعاون 

متمحور حول السعي لتحييد التأثير اإليراني في المنطقة، وهندسة سورية 

في حقبة ما بعد بشار األسد. وعلى هذه الخلفية، تمتنع إسرائيل عن استباق 

تطور األحداث، وعن اختيار الس���يناريو المفضل لديها من بين ثالثة خيارات 

سيئة: سيطرة إيران، أو »داعش«، أو استمرار الفوضى في سورية.

ارتكزت هذه السياس���ة عل���ى إدراك، ليس بعيدًا ع���ن المنطق في المطلق، 

أنه في الواقع الحال���ي ال يوجد فائدة في االعتماد على طرف ما، وأنه ال يمكن 

التأثير في هندس���ة سورية من دون »الجزمة العسكرية« في الميدان، أي من 

دون تدخل عسكري مكثف.

نحو تغيير استراتيجي للوضع
إن انزالق األحداث من س���ورية إلى إس���رائيل، وال���ذي تجلى عبر ضغط أبناء 

الطائفة الدرزية على حكومة إس���رائيل من أجل مس���اعدة إخوانهم والدفاع 

عنه���م، باإلضافة إل���ى التقدير بأن اللحظة الحاس���مة  التي سيخس���ر فيها 

نظام األس���د آخر معاقله- التطور الذي س���يقود إيران إلى زيادة تورطها في 

الحرب الدائرة في س���ورية- وباإلضافة إلى احتمال س���يطرة تنظيم »داعش« 

على مناطق إضافية يخليها جيش األس���د، كل ذلك يحتم على إسرائيل إجراء 

تقويم اس���تراتيجي للوضع، الغاية منه التحقق من حقيقة األمور واألهداف 

التي من شأنها خدمة مصالحها، وتوجيه أفعالها طبقًا لذلك.

إن الفرضية األس���اس لصانعي القرار في إس���رائيل قبل تبدل المشهد في 

منطقة الش���رق األوسط منذ س���نة 2011 والحقًا، هي أن إيران تشكل التهديد 

االس���تراتيجي الرئيس إلسرائيل. إن برنامج إيران النووي الطموح الذي يعالج 

اليوم في إطار دولي، كان وال يزال محور تركيز مساعي إسرائيل الدبلوماسية 

والعس���كرية. عالوة على ذلك، إس���رائيل قلقة من اتف���اق قد يعقد بين إيران 

محلل عسكري إسرائيلي بارز:

»داعش« في سيناء تشكل تحّديًا جديدًا للجيش اإلسرائيلي! القدرة القتالية لـ
*باحث في »معهد دايان«: »داعش« تحول إلى ميليشيا عسكرية بكل معنى الكلمة*

باحثان من »معهد دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب:

مطلوب من إسرائيل تفكير جريء يحّدد أن ظاهرة »داعش« أشد خطرًا حتى من التهديد اإليراني!

والقوى الكبرى وينطوي ضمني���ًا على االعتراف بإيران »دولة عتبة نووية«، في 

وقت تواصل إي���ران تفعيل أذرعها التي تمتلك قدرات على اس���تهداف كل 

نقطة في إس���رائيل بالصواريخ، من لبنان، وس���ورية، وحتى قطاع غزة، وقدرة 

على شن هجمات إرهابية داخل إسرائيل. هذا وضع غير مقبول من وجهة نظر 

إسرائيل. وهذا هو منشأ التطلع اإلسرائيلي إلى تفكيك »المحور الشيعي«. 

لكن على إس���رائيل أن تواجه رؤية بعض ال���دول الغربية )وربما أيضا اإلدارة 

األميركي���ة( التي تعتبر أن إيران بالذات، طرف داعم لالس���تقرار ضد الفوضى 

الس���ائدة في سورية، والعراق، والشرق األوسط بأسره، جّراء محاربتها لتنظيم 

»داعش«، وبناء على تقييم أنها دولة مس���ؤولة، يمك���ن أن نقيم بيننا وبينها 

»قواعد لعبة« حاكمة للصراع مقبولة.

انطالقًا من فرضية أن دولة إس���رائيل تس���تعد لمواجهة المستجدات، ومن 

خ���الل إدراك أن خي���ار الوقوف على الحياد آخذ بالت���آكل، يترتب عليها إعادة 

النظر في منظومة االعتبارات اإلستراتيجية التي استمدت منها سياسة عدم 

التدخل. وفي هذا اإلطار المطل���وب هو تفكير جريء يحدد أن ظاهرة »داعش« 

تش���كل تهديدا أخطر حتى م���ن التهديد اإليراني، حيث أن س���يناريو نجاح 

التنظيم في االستيالء على أراض في الجوالن والتمركز فيها، سيضع إسرائيل 

ف���ي مواجهة طرف ال يخض���ع ل�«قواعد لعبة« كتلك القائم���ة بين الدول، على 

عكس إيران، وسورية، وحزب الله، التي يخضع الصراع معها إلى »قواعد لعبة« 

منطقية ومنظمة. كما ينبغي افتراض أنه إذا س���قطت هضبة الجوالن ومناطق 

إضافية يسيطر عليها األس���د وحلفاؤه في قبضة »داعش«، فسوف تقع أيضًا 

األس���لحة الموجودة في تلك المناط���ق على اختالف أنواعه���ا، بيد التنظيم. 

وق���د برهنت التجرب���ة على أن تنظيم »داعش« يع���رف كيف يفعل منظومات 

أسلحة متطورة، وكيف يجند فارين من جيشي العراق وسورية ضمن صفوفه. 

وسيكون أي سالح إس���تراتيجي في حيازته أخطر على إسرائيل من بقائه بيد 

»المحور اإليراني« الذي يخضع العتبارات ومقيدات.

وهناك مؤشر إضافي على أن تنظيم »داعش« يشكل تهديدا رئيسًا، مرتبط 

بسياس���ات ووضع جارات إس���رائيل وحليفاتها كذلك. إن إيران وامتداداتها 

تش���كل بالفعل عدوًا مشتركًا إلس���رائيل واألردن، ومصر، والعربية السعودية، 

ودول الخلي���ج. لك���ن قدرة إيران عل���ى إلحاق األذى بهذه ال���دول محدودة ألن 

الغالبية الس���احقة من سكانها هم من السنة. وتبعا لذلك، يصعب على إيران 

حش���د التأييد في صفوف غالبية الس���كان في تلك الدول وإحداث تغيير في 

موازين القوى الداخلية. وثمة صعوبة إضافية تواجه إيران في هذا الس���ياق، 

ه���ي أن مواردها في الوقت الحاضر موزعة على عدد كبير من الس���احات. ومن 

جراء ذلك، يصعب عليها إنش���اء كتلة تأثير حرجة. وفي المقابل، فإن لتنظيم 

»داعش« طاقة كامنة كبيرة على تهديد الدول المجاورة إلس���رائيل، وال س���يما 

قدرة تأثير في مجموعات من الس���كان الس���نة المصابي���ن باإلحباط، والطريق 

مس���دودة في وجههم. وبالفع���ل، حاليًا يتبنى متطوعون من الدول الس���نية 

فك���رة »داعش«، ويلتحقون بصفوفها. وحتى اآلن ج���رى احتواء هذا التهديد 

بفضل جهد كبير من األنظمة التي ال تزال تس���يطر على مقاليد السلطة، لكنه 

تعاظم وازداد في الدول الفاش���لة والمفككة في المنطقة. إن س���يطرة تنظيم 

»داعش« على س���ورية، وربما على معظم التراب الس���وري، من شأنه أن يحدث 

موج���ات عارمة من الفوضى في كل من األردن، ولبنان، وش���به جزيرة س���يناء، 

وحتى العربية السعودية وإمارات الخليج.

من منظور إس���رائيل، من الصعب تصور سيناريوهات سلبية أكثر من انغمار 

األردن بنشطاء من تنظيم »داعش« يهددون األسرة الملكية ويزعزعون االستقرار 

ف���ي المملكة. وثمة اعتبار مهم إضافي في تحديد السياس���ة اإلس���رائيلية، أال 

وهي ش���بكة العالقات بينها وبي���ن الواليات المتحدة الت���ي عقدت العزم على 

محاربة تنظيم »داعش«، أواًل. ومن ش���أن ضربة إس���رائيلية إليران، حتى لو كانت 

غير مباشرة، أن تؤدي إلى تعزيز قوة »داعش«، وأن تشكل طبقة سلبية إضافية 

في شبكة العالقات المتوترة بين إسرائيل والواليات المتحدة. وعالوة على ذلك، 

إن ضربة من هذا القبيل من ش���أنها أن تتع���ارض مع مصالح الدول الغربية، في 

فترة يطلب فيها من إس���رائيل أن تساعد حكومات هذه الدول في الصراع الذي 

تخوضه ضد حمالت المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل. 

ماذا تستطيع إسرائيل أن تفعل برغم كل ذلك؟
أمام هذه المجموعة من العقد، اختارت إسرائيل أن تركز على التعامل مع 

س���يناريو استمرار الفوضى، وعملت على إنش���اء أدوات تأثير على جماعات 

المتمردين وقيادات محلية في جنوب س���ورية، وبنوع خاص في الجوالن. إن 

المس���اعدة اإلنسانية المقدمة من قبل إس���رائيل إلى هذه األطراف، الذين 

ُينظر إليهم باعتبارهم متمردين يقاتلون نظام األس���د والقوى المناصرة له 

)فيلق القدس التابع إليران، حزب الله وميليش���يات شيعية(، تعطي انطباعا 

بأن إس���رائيل تقدم مساعدة إنسانية وعسكرية إلى أطراف الجهاد السلفي 

مثل »جبهة النصرة« التي تقاتل نظام األسد. ويجري تضخيم هذا االنطباع 

م���ن قبل أطراف »المحور« )إيران، نظام األس���د، وحزب الله(، الذين يش���نون 

حربًا إعالمية غايتها تحريض الس���كان الدروز في إس���رائيل ضد سياس���ة 

حكومة إسرائيل، وضد المساعدة اإلنسانية المقدمة من قبلها في مرتفعات 

الجوالن.

إن ال���رد الوحيد، المالئم لكافة الس���يناريوهات المش���ار إليه���ا، هو تعزيز 

وتوس���يع أدوات التأثير اإلس���رائيلية في جنوب س���ورية وفي الجوالن. ولهذا 

الغرض، يوصى بوضع إس���تراتيجيا مشتركة مع األردن، بدعم أميركي، تهدف 

إلى إيجاد منطقة تأثير مش���تركة في جنوب س���ورية. وفي هذا اإلطار، ينبغي 

الس���عي للتنس���يق مع العبين »إيجابيين« )أو أقل سلبية(، مثل قوات »الجيش 

السوري الحر«، وتجمعات س���كانية محلية، وتنظيمات ال تنتمي إلى الجماعات 

الس���لفية المتش���ددة، وأقليات س���كانية مثل ال���دروز، عل���ى أن ترتكز هذه 

الشراكات، حتى لو كانت مؤقتة فقط، على مساعدة عسكرية وإنسانية، وعلى 

تأمين حاجات حيوية للس���كان، توصاًل إلى اقتصاد حدود يشمل قنوات تزويد 

بمنتوجات من إس���رائيل إلى جنوب سورية. وتتمتع إسرائيل واألردن بقدرات 

جوية وقدرات متطورة تس���تطيعان بواسطتها إنشاء »منطقة حظر جوي« في 

مناطق محددة، وفي الوقت نفسه منح غطاء دفاعي عن بعد لالعبين يتعاونون 

معهما، من دون اس���تخدام قواتهما البرية. إن نشاطًا من هذا القبيل من شأنه 

أن يعزز التحالف اإلستراتيجي بين األردن وإسرائيل، ويكبح تمدد نفوذ إيران 

وحزب الله، من جهة، ونفوذ »جبهة النصرة« وأطراف جهادية سلفية من جهة 

ثانية، وأن يمنع نش���وء »فراغ« يتطلع تنظيم »داعش« إلى ملئه. ومن الضروري 

أن يكون الدروز، س���واء في جبل الدروز أو في مرتفعات الجوالن الس���وري، جزءًا 

من تشكيلة الالعبين المشار إليهم كشركاء إلسرائيل واألردن. ومن خالل ذلك، 

توفر إس���رائيل واألردن منطقة آمنة يمكن أن تش���كل مالذا لنازحين دروز، من 

أجل منحهم المساعدة اإلنسانية المطلوبة.

داعش في سورية.
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كتب برهوم جرايسي:

كش���فت أربع محطات سياس���ية صدامية شهدها الكنيس���ت في األسابيع 

القليلة الماضية عن اتس���اع الفجوة بين ح���زب »العمل«، المنخرط ضمن كتلة 

»المعسكر الصهيوني«، وبين كتلة »ميرتس«، إذ أن األول عاد ليغّيب الفوارق 

المفترضة إس���رائيليا بينه وبين حزب »الليكود« اليميني المتشدد، في حين 

أن كتلة »يوجد مستقبل« المحسوبة إسرائيليا على خانة ما يسمى ب� »الوسط«، 

اع الرأي اإلس���رائيليون من خانة »االعتدال«، وكل هذا خلق جدال 
ّ
أسقطها صن

واسعا في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خاصة المكتوبة منها.

والمحط���ات األربع ه���ي:  أوال، تصريحات متطرفة أطلقته���ا وزيرة الثقافة 

الجدي���دة مي���ري ريغف من حزب »الليك���ود« أوضحت من خاللها سياس���تها 

واصرارها على أن يكون توزيع الميزانيات بموجب مدى االقتراب من سياس���ة 

اليمي���ن، فمث���ال أعلنت حربا على كل م���ن يفكر بمقاطعة المس���توطنات من 

بين الفناني���ن، كما حدث هذا مرارا مجددا في االس���ابيع األخيرة، اضافة إلى 

مالحقتها لمس���رح »الميدان« العربي في مدينة حيفا لعرضه مسرحية تروي 

حكاية الس���جين السياس���ي وليد دق���ة. وفي هذه القضي���ة كان صوت حزب 

اع الرأي.
ّ
»العمل« خافتا، حسب وصف صن

والمحطة الثانية: تصريحات نائب وزير الداخلية يارون مزوز من حزب الليكود 

في الكنيست، بقوله للنواب العرب إن حصول العرب على الهوية اإلسرائيلية 

هو »مكرمة صهيونية«، وعدم تصدي نواب »المعسكر الصهيوني« له، بخالف 

نواب »ميرتس«. 

والمحطة الثالثة مرتبطة بالثانية، وهي التصويت على مشروع قانون قدمته 

النائبة عن القائمة المش���تركة عايدة توما س���ليمان اللغ���اء قانون المواطنة 

العنصري، الذي يمنع لم شمل العائالت الفلسطينية، إذ خرج نواب »المعسكر 

الصهيوني« من الهيئة العامة، كي ال يدعموا القانون.

أم���ا المحطة الرابعة، فكانت مش���اركة النائب باس���ل غطاس م���ن القائمة 

المشتركة، في أس���طول الحرية الثالث، وهجمة اليمين المتطرف عليه، وهنا 

أيضا صمت نواب »المعس���كر الصهيوني«، ال بل منهم من ش���ارك في الحملة 

على غطاس.

وكان رد نواب »المعسكر الصهيوني«، في كل واحدة من هذه المحطات، إن 

كان التجاه���ل أو التوافق، ُيعد التراجع عدة خط���وات إلى الخلف، عن التحول 

المح���دود الذي أظهره في الدورة البرلمانية الس���ابقة، ما منحه زيادة تمثيل 

برلماني واضحة، بعد سنوات من التراجع المتواصل، إذ أن هذه الزيادة جاءت 

بفعل نشاط كتلة حزب »العمل« في الدورة السابقة، أكثر من مسألة التحالف 

عد شبه غائبة منذ االنتخابات.
ُ
مع حزب »الحركة« بزعامة تسيبي ليفني التي ت

وهذا التراج���ع الحاصل في أداء ن���واب حزب »العم���ل«، يعيدهم إلى نهج 

الحزب وكتلته البرلمانية، منذ اغتيال إس���حاق رابين، والحقا خسارة انتخابات 

العام 1996، فتغييب الفوارق التي كانت ظاهرة إسرائيليا، أمام حزب الليكود، 

س���اهمت بش���كل كبير في توجيه ضربات للحزب الذي اس���تبعد من احتمال 

العودة إلى رأس الحكم في السنوات ال� 15 األخيرة.

اع الرأي اإلس���رائيليين، هو رد فعل عدد 
ّ
وم���ا زاد الطين بلة من ناحي���ة صن

من الفنانين المحس���وبين على اليسار الصهيوني الذي كان حادا، ولكن جرى 

اعتباره »اس���تعالء أش���كنازيا«، لما تضمنه من هجوم كاسح على المتدينين 

المتزمتين، وحتى على اليهود الشرقيين، الذين تنحدر منهم ريغف.  

اع الرأي
ّ
صن

الكاتب والمحلل السياس���ي آري شفيط كان غاضبا في مقال له في صحيفة 

»هآرتس«، على ش���كل رد فعل الفنانين »االستعالئي« من وجهة نظره، وعلى 

تلعثم رد ما أس���ماه ب� »الوس���ط- يس���ار« ويقصد حزب »العمل« و«المعس���كر 

الصهيوني«.

وبرأي���ه باتت الصورة بعد أش���هر قليل���ة على االنتخاب���ات واضحة: »أحزاب 

الوس���ط- يس���ار بصورتها الحالية غير قابل���ة لإلصالح. فالنخب���ة الثقافية ال 

تع���رف ما هي الثقافة. والنخبة الديمقراطي���ة ال تعرف ما هي الديمقراطية. 

ونخبة الس���الم هي عبارة عن عنف. وبهدوء، فإن المعارضين الكبار للبهيمية 

اإلس���رائيلية أصبحوا بهائ���م. والمناضلون الكبار ضد الفس���اد )االحتالل( تم 

إفسادهم. والحكماء الذين يناضلون منذ جيل ضد السخافة أصبحوا أغبياء«.

ويتابع »لق���د تبنى أولئك الذي���ن يفترض أن يناضلوا من أجل المس���اواة، 

الحري���ة وحقوق االنس���ان، مفاهيم متعالية، قمعية ومهين���ة. فالمتحدثون 

باس���م الحوار، كفوا عن الحوار. ورافعو ش���عار االس���تماع، كفوا عن االستماع. 

والذين يصرخون »آخر، آخر«، كفوا عن رؤية اآلخرين الذين يحيطون بهم«.

مع ذلك، يقول ش���فيط إن »الوسط- يسار كان وما زال وسيبقى األمل الوحيد 

للدولة اليهودية الديمقراطية. وصدق الوس���ط- يسار حينما عارض االحتالل 

وحذر من المس���توطنات وتوقع التداعيات القومية الخطيرة التي تحدث هنا. 

لك���ن في نقطة معينة في الطريق حدث له أمر س���يء جدا: تحول إلى متحجر. 

وفقد التشكك والتجديد واالنفتاح، وانغلق داخل تصديق الذات، الذي يشبه 

إلى حد كبير تصديق الذات عند اليمين«.

وهاجم���ت صحيف���ة »هآرت���س« تواط���ؤ ن���واب »المعس���كر الصهيوني«، 

بمغادرتهم قاعة الكنيس���ت، لدى التصويت على مش���روع قانون إلغاء قانون 

المواطنة. 

وكتبت ف���ي مقال هيئة التحرير »وقع حدث مخجل خالل بحث في مش���روع 

قانون القائمة المش���تركة إللغاء تعديل مؤقت على قان���ون المواطنة، يمنع 

جمع ش���مل العائالت الفلسطينية في إسرائيل، والذي أقرت الحكومة تمديد 

مفعول���ه. ويدور الحديث ع���ن تعديل عنصري، مميز وقوم���ي متطرف، يمنع 

مواطني الدولة العرب من اقامة عائلة مع أزواجهن وزوجاتهم الفلسطينيين. 

وه���و س���اري المفعول ف���ي كل مرة لفترة قصيرة، بس���بب عدم دس���توريته 

البنيوي���ة، وتم تمديده من���ذ ان تقرر ألول مرة في الع���ام 2003، ما مجموعه 

13 مرة«. 

وقال���ت هآرتس »إن »كتلة المعارضة الرئيس���ة، الممثلة الكبرى لمعس���كر 

اليسار- الوس���ط، كتلة »المعسكر الصهيوني«، قررت عدم المشاركة في هذا 

التصويت اله���ام، وأمرت ممثليها بالخروج من القاع���ة. من الصعب التفكير 

بسلوك واٍه وخاسر وبخيانة أكبر لدورها. منذ ان بات يقودها إسحاق هيرتسوغ، 

فإنها تتدهور من مستوى إلى مستوى أدنى. مع مثل هذه المعارضة، ال عجب 

من سلوك االئتالف«.

أم����ا الكاتب التقدم����ي غدعون ليفي، فقد هاجم »المعس����كر الصهيوني« 

معتبرا إي����اه جزءا فعليا من ائت����الف بنيامين نتنياه����و الحاكم، وحتى من 

دون مقابل، إذ يقول »تس����تند الحكومة الحالية إلى أغلبية ساحقة، 85 عضو 

كنيس����ت. صحيح أنه في الظاهر يوجد فقط 61 نائبا، لكن تجربة األس����ابيع 

األخيرة تثبت أن لدى نتنياهو من يعتمد عليه. »المعسكر الصهيوني« إلى 

جانب����ه في كل اختب����ار تقريبا. وهو ليس مضطرا لتوزي����ع الحقائب الوزارية 

ألنه����م مطيعون وخاضعون، ومعظمهم يؤي����دون طريقه فيما يتعلق بغزة 

وايران والمقاطعة«.

ويقتبس ليفي رئيس حزب »العمل« هيرتس���وغ، حينم���ا قال إنه »ال توجد 

معارضة أو ائتالف«، ويضيف ليفي »بكلمات اخرى: ال يوجد معسكر صهيوني، 

يوجد فقط ليكود. توجد مش���اكل مع أورن حزان؟ يستطيع نتنياهو االعتماد 

على الع���م. توجد مقاطعة للفيلم ع���ن يغئال عمير؟ المعس���كر الصهيوني 

يضبط نفس���ه. الغاء اللجنة البرلمانية لشؤون العمال االجانب؟ تمديد قانون 

المواطنة االكثر قبحا في قوانين إس���رائيل؟ المعس���كر الصهيوني موجود، 

كعضو غير محترم في االئتالف االكثر يمينية وقومية«.

ويقول ليفي إن »اللعنة التي نزلت على السياس���ة اإلس���رائيلية منذ أجيال 

تتس���بب حاليا بذروة االضرار، ف���ي الوقت الذي يصل في���ه اليمين إلى ذروة 

جنونه. إن سلوك المعسكر الصهيوني في ما يتعلق بتعديل قانون المواطنة 

ال���ذي يمنع مواطني الدولة العرب من الزواج من الفلس���طينيين في المناطق 

المحتلة، هو في الدرك االس���فل. وس���لوك اعضاء الكنيست الذين خرجوا من 

القاع���ة عند التصويت وكأنه احتجاج، بينما ه���و تغطية لعوراتهم، أظهر أن 

معظمهم يؤيد اس���تمرار منع لم الشمل، وهذا يجب أن ُيسجل كأمر مفصلي، 

وعلى مصوتي المعسكر الصهيوني نبذ منتخبيهم«.

ويضيف ليفي مهاجما النائب البارز من حزب »العمل« ايتس���يك ش���مولي، 

الذي أظهر في الدورة البرلمانية الس���ابقة انخراطا في هجمات نواب اليمين 

���ق الزعيم الفكري 
ّ
العنصرية ض���د النواب العرب، أنه »أم���ام هذا الفراغ يحل

الجديد ايتس���يك ش���مولي، مع نائب وزير الداخلية يارون مزوز. وقد اشتكى 

شمولي من أن حزبه »ال يستنكر بما يكفي االسطول المتوجه إلى غزة«. هذا ما 

كان ينقصنا، استنكار آخر ل� »اسطول االرهاب«. من اجل ذلك هناك معارضة، 

ومن اجل ذلك يوجد النائب شمولي، وكأن النائب مزوز ال يكفي«.

نت 
ّ
ويختت���م ليفي كاتبا »إن لعن���ة حزب العمل طويلة ومس���تمرة. وقد مك

الكثي���ر من اإلس���رائيليين من الش���عور بالس���عادة بينهم وبين أنفس���هم، 

بالتصويت لليس���ار الصهيوني والتصرف كيميني قومي مثل اليمين. ومنذ 

نشوئه عمل هذا الحزب على سد الطريق أمام نشوء البديل«. 

وينضم الكاتب أوري مس���غاف إلى ليفي في هجومه على ش���مولي ويكتب 

»في اآلونة االخيرة، على ضوء مكانته مثل نيزك يهوي، تولدت لدى ش���مولي 

ثقة متداخلة. فقد قال ألصدقائه ف���ي حزب العمل إنه في كل مرة يصمتون 

في وجه الس���فينة المتجه���ة إلى غزة، فإن صورة رابين تكون على وش���ك أن 

تس���قط من الحائط. ليس���ت القصة هي الس���فينة إلى غزة، وال صورة رابين. 

يجدر القول إن المرة األخيرة التي سقطت فيها صورة رابين عن الحائط كانت 

احتفال انطالق المعس���كر الصهيوني، حينما اس���تجاب ح���زب العمل لطلب 

تسيبي ليفني إخفاء رابين«.

ابتعاد جديد عن الحكم
إذا كان نهج »المعس���كر الصهيوني«، وبال���ذات حزب »العمل« الذي يتمثل 

ب���� 19 نائبا من أص���ل 24 نائبا في الكتلة، والذي عرضه في الش���هرين األولين 

للدورة البرلمانية الجديدة، هو النهج الذي سيرافقه حتى االنتخابات المقبلة، 

فيكون قد أض���اع فرصة ذهبية حصل عليها ف���ي االنتخابات األخيرة، حينما 

حقق قفزة في التمثيل، بعد سنوات طويلة من التراجع المستمر.

فعلى الرغم من أنه من نظرة خارجية من الصعب رؤية فوارق جوهرية كبيرة 

تاريخيا بين حزبي »العمل« و«الليكود«، إال أنه بمنظور إسرائيلي داخلي، هناك 

فوارق واختالف في التوجهات، فيما يتعلق بالقضايا الداخلية، وأيضا إلى حد 

ما في شكل التعامل مع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

حتى ه���ذه المرحلة، ال وجود لح���زب »الحركة« بزعامة تس���يبي ليفني على 

األرض، إال أن ليفن���ي تش���كل »حالة إعج���اب« إن صح التعبير ل���دى قطاع من 

الجمه���ور ولكن تبقى نجمة عابرة ال تصمد طويال، طالما أن حركتها ال تتحول 

إلى حزب ملم���وس ميدانيا، ما يعني ان حزب »العمل« س���يخوض االنتخابات 

المقبلة بمفرده، أو أنه سيبحث عن تحالفات جديدة، يضمن فيها مثال جمهور 

حزب »يوجد مس���تقبل«، بزعامة يائير لبيد، الذي كان كافيا له 26 ش���هرا بين 

جولتي انتخاب���ات برلمانية ليفقد 40% من تمثيل���ه البرلماني. وجلوس هذا 

الحزب أيضا في الظل يعني انه في االنتخابات المقبلة س���يتلقى ضربة أخرى 

إن لم تكن قاضية كليا، إذا لم يجد خشبة انقاذ تعيده إلى الساحة.

وهذا التبعثر في »المعس���كر« البديل افتراضي���ا لحزب الليكود يثير القلق 

الش���ديد لدى الجمهور العلماني المحس���وب على »الوس���ط« وعلى »اليس���ار 

الصهيوني«، ألنه يبشر ببقاء اليمين المتطرف في الحكم لسنوات أطول. 

بون مجددًا »الفوارق« مع اليمين! نواب »العمل« يذوِّ

كتب سليم سالمة:

أكدت دولة إسرائيل، في ورقة رسمية، أنها تنظر إلى مظاهرات المواطنين العرب 

فيها وأنش���طتهم االحتجاجية بمنظور أمني خالص وتعتبرها تهديدا أمنيا، ألنها 

تعتبر هذه المظاهرات واالحتجاجات »نشاطًا قومويا متطرفا ذا طابع تآمري«، وليس 

حقا أساسيا مكفوال، بالقوانين، ألي مواطن من مواطني الدولة!!! 

ويأت���ي التعبير عن هذا الموقف اإلس���رائيلي في ورقة رس���مية قدمتها النيابة 

العامة للدولة إلى »محكمة العدل العليا اإلسرائيلية« ردا على االلتماس الذي كانت 

تقدمت به جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل ضد »جهاز األمن العام« )الشاباك( 

الس���تصدار أمر من المحكمة يلزم هذا الجهاز بالتوقف عن سياسة ونهج استدعاء 

نشطاء سياس���يين واجتماعيين لما ُيعرف باس���م »محادثة تحذير« يستغلها هذا 

الجهاز، عادة، لترهيب هؤالء النشطاء والضغط عليهم وابتزازهم. 

ورغم أن النص الذي تضمنته الورقة الرس���مية تح���دث عن مظاهرات المواطنين 

الع���رب في إس���رائيل وحلفائهم م���ن الديمقراطيين اليهود ض���د »مخطط برافر« 

)القت���الع المواطنين البدو من قراه���م وأراضيهم في منطق���ة النقب وتهجيرهم 

منه���ا(، تحديدا، ووصفها بأنها »تنطلق من دوافع إيديولوجية تآمرية، على خلفية 

قومية«، إال أن الواضح أن هذا الموقف � وما يتبعه من ممارسات � لم وال يقتصر على 

األنش���طة االحتجاجية ضد »مخطط برافر« فحسب، بل هو موقف عام وشامل يعتبر 

االحتجاج المدني الذي يمكن أن يتطور إلى ما يس���مى »إخالل بالنظام العام« ليس 

فقط نوعا من »الخطر األمني« المحتمل، بل هو »يمس بأمن الدولة«، بمعنى التحقق!

وكان���ت هيئة محكمة الع���دل العليا قد عقدت مؤخرا جلس���تها األولى للنظر في 

هذا االلتماس )المقدم إليها منذ تموز 2013، أي قبل س���نتين!(. ويستدل من قراءة 

محض���ر هذه الجلس���ة أن النقاش تمحور، في غالبه، ح���ول محاولة تعريف وتحديد 

القضاي���ا والمج���االت التي تعتبره���ا الدولة )من خ���الل ممثل النياب���ة العامة في 

المحكمة( »قضايا أمنية« أو »تمس بأمن الدولة«. وخالل هذا النقاش، تبين من أقوال 

ممثلة النيابة العامة، المحامية دانا بريس���كمان، أن هذه المجاالت والقضايا تشمل 

»مس���ائل العالقات بين اليهود والعرب في دولة إس���رائيل... فثمة لهذه إسقاطات 

أوس���ع بكثير« )!!( و »أعمال ش���غب على خلفية قوموية.... فهذه قد تقود إلى أشياء 

أخرى... وقد تكون ألعمال ش���غب معينة تأثيرات على أمن الدولة«، علما بأن مصطلح 

»أعمال ش���غب« هو المس���تخدم إس���رائيليا، رس���ميا وإعالميا، لوص���ف أية أعمال 

احتجاجية ينظمها وينفذها الفلسطينيون، س���واء كانوا مواطنين في إسرائيل أو 

في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ومن هنا، وألن األمر كذلك، فإن هذه األنشطة االحتجاجية تقع � كما أوضحت ممثلة 

النيابة العامة أمام المحكمة �  ضمن مس���ؤولية جهاز »الشاباك«، باعتباره المسؤول 

عن »أمن الدولة«، داخليا. وكانت تقصد، من وراء هذا الكالم وبه، الدفاع عن نهج هذا 

الجهاز في اس���تدعاء أعداد كبيرة جدا من الناش���طين السياسيين واالجتماعيين، 

الع���رب بوجه خاص، إلى »محادثة تحذير« هي ليس���ت تحقيقا رس���ميا بش���بهة أو 

تهم���ة ارت���كاب مخالفة محددة، وإنما وس���يلة ترهيب وضغط وابتزاز، باألس���اس. 

وه���و ما تعترض علي���ه جمعية حقوق المواطن في التماس���ها وتطالب بإصدار أمر 

قضائي يمنع االس���تمرار فيه نظرا لما يشكله من »تجاوز للصالحيات التي يحددها 

القانون« ومن »مس فظ وعميق بحقوق أساس���ية ودستورية مكفولة للمواطنين، بما 

فيه���ا الحق في حري���ة التعبير واالحتجاج، الحق في الكرامة الش���خصية، الحق في 

الخصوصية والحرية والحق في إجراءات عادلة«.  

من جهتها، شددت المحامية ليلي مرغليت، مقدمة االلتماس باسم جمعية حقوق 

المواطن، على أّن »الضرر األكبر على حقوق االنس���ان يكمن في استناد الشاباك إلى 

تفس���ير موس���ع لمصطلح »التآمر« ومصطلح »أمن الدولة«، كم���ا يكمن في التمييز 

المرفوض بي���ن المظاهرات طبق���ا لهوية منظميه���ا«. وقال���ت: »إن مجرد تعريف 

المظاهرة بأنها »ش���أن أمني« يردع المواطنين عن المش���اركة فيها وعن ممارس���ة 

حقهم الديمقراطي في التظاهر«. 

وعقب���ت مرغليت على موقف الدولة الرس���مي هذا بالقول إن »تعريف الش���اباك 

»جمعية حقوق المواطن« ضد جهاز األمن العام: التماس لـ

ليتوقف »الشاباك« عن استدعاء ناشطين سياسيين واجتماعيين لما
ستغل للترهيب والتهديد والضغط واالبتزاز!

ُ
يسميه »محادثة تحذير« ت

*رد رسمي مقدم باسم الدولة على االلتماس: مظاهرات المواطنين العرب واحتجاجاتهم تعتبر

»نشاطا قومويا متطرفا ذا طابع تآمري« ولذا فهو يشكل »إخالال بالنظام العام ويمس بأمن الدولة«!!*

للنض���ال ضد مخطط برافر بأنه نش���اط قوموي تآمري ال يم���س فقط بحرية التعبير 

عن الرأي، بل يش���كل تمييزًا واضحًا ضد األقلية العربية في إس���رائيل. ال يعقل أن 

يت���م التعامل مع مظاهر االحتجاج المدني للجماهير العربية على أس���اس تعريف 

دوافعها بأنها قوموية تآمرية«. 

تهديدات سافرة ومحاوالت ابتزاز صريحة
التم���اس جمعية حقوق المواطن إلى محكمة العدل العليا موجه ضد »جهاز األمن 

العام« )الش���اباك( الذي يبادر إلى استدعاء الناشطين إلى »محادثات التحذير« هذه 

ون أمرها وضد شرطة إسرائيل، التي غالبا ما تشكل »ساعي 
ّ
ومحققوه هم الذين يتول

بريد« لدى جهاز »الشاباك« في توجيه هذه االستدعاءات وإيصالها إلى أصحابها. 

وأك���دت الجمعية في التماس���ها أن ه���ذا النهج وهذه السياس���ة يتناقضان مع 

نص���وص المادتين رقم 7 ورقم 8 م���ن »قانون جهاز األمن الع���ام« اللتين تعّرفان 

وتحّددان وظائف الجهاز، مهماته وصالحياته. كما تش���كل هذه السياس���ة، أيضا، 

استغالال موس���عا وغير مبرر لمصطلح »التآمر« الوارد في نص القانون المذكور، »بما 

يتعارض مع قيم دولة إس���رائيل كدولة ديمقراطية ويش���كل مّس���ا خطيرا بحقوق 

الفرد األساس���ية والدس���تورية، بما فيها حقه في حرية التعبي���ر واالحتجاج، حقه 

في الكرامة الش���خصية، حقه في الخصوصية والحرية وحقه في الخضوع إلجراءات 

قضائية عادلة«.

وتضمن التماس جمعية حقوق المواطن شهادات عديدة لمواطنين، فلسطينيين 

ويهود، جرى اس���تدعاؤهم من قبل الش���رطة للمثول أمام محققي »الش���اباك« لما 

يسمى »محادثة تحذير« )وتسمى، أحيانا أخرى: »استيضاح«!(، مؤكدا أن هذا النهج 

قد اتسع بصورة الفتة خالل السنوات األخيرة حتى أصبحت »نهجا معتمدا ومقبوال«، 

رغم أن األمر ينطوي على مغالطة كبيرة من حيث تصوير هذه بأنها »مجرد محادثة« 

بينما هي تحقيق غير رسمي، في واقع األمر وحقيقته! فخالل مثل هذه »المحادثة« 

يوجه محققو جهاز »الشاباك« للناشطين أسئلة مختلفة حول نشاطاتهم السياسية 

واالجتماعي���ة، حول أعمالهم ومعارفهم وحول نش���طاء آخرين. وفي حاالت عديدة، 

طلب محققو الشاباك من الناش���طين الذين مثلوا أمامهم تزويدهم بأسماء وأرقام 

هواتف بعض أقاربهم أو معارفهم، بل ويوجهون لهم أيضا أسئلة حول أوضاعهم 

االقتصادية و«كيف يتدبرون أمورهم«!! وكل هذا من خالل إفهامهم بأن »الش���اباك 

يعرف عنهم تفاصيل ش���خصية عديدة ويراقب تحركاتهم«، مما يش���كل تهديدا 

واضحا وسافرا، ال مبطنا فحسب، ومحاولة ابتزاز صريحة، في أكثر من معنى وصورة.

وعلى الرغم من أن هذه »المحادثة« ليست تحقيقا رسميا، إال أن محققي »الشاباك« 

الذين يجرونها يحرصون في كثير من الحاالت على »تنبيه« الناشط الماثل أمامهم 

إلى أنه »حتى اآلن، ليست هنالك شبهات قانونية ضدك، ولكن عليك أن تكون حذرا 

في المس���تقبل فال ترتكب مخالفة قانونية وال تمّس بأمن الدولة«!! وهو ما يش���كل 

أسلوبا ترهيبيا وتهديديا واضحا. كما يعمد محققو »الشاباك« في حاالت كثيرة من 

تلك »المحادثات« إلى استخدام حجج وادعاءات عمومية بشأن »المشاركة في أعمال 

ش���غب وإخالل بالنظام العام« من دون عرضها كش���بهات حقيقية ورسمية، فضال 

عن إخضاع العديد من الناش���طين لدى مثولهم إلى هذه »المحادثة« لتفتيش���ات 

ة. 
ّ
مهينة ومذل

ومن بين الشهادات التي تضمنها التماس الجمعية ما رواه المواطن الفلسطيني 

رات���ب أبو قرينات، وهو ناش���ط ميداني في »فوروم التعايش في النقب للمس���اواة 

المدنية«. فقد تم اس���تدعاء أبو قرينات، خطيا، للمثول إلى جلسة »استيضاح« في 

مركز ش���رطة القرى البدوية في منطقة النقب. لكن كتاب االستدعاء لم يكن يحمل 

أي توقيع وال أية تفاصيل عن مرس���له والمس���ؤول عنه وال أية إش���ارة إلى موضوع 

»االس���تيضاح«. ورغم ذلك، كان أبو قرينات قادرا على »تخمين« صاحب الكتاب، بناء 

عل���ى تجارب الماضي في هذا المج���ال. فقد كان تم اس���تدعاؤه قبل ذلك بثمانية 

أش���هر إلى مركز آخر للش���رطة. كان ذلك في حزيران من الع���ام 2012، إذ تلقى أبو 

قرينات مكالمة هاتفية من ش���رطي يدعى »إيغور« طلب منه »المثول للتحقيق« في 

مركز الش���رطة في مفترق ش���وكت. وحينما وصل إلى مركز الش���رطة المذكور، جرى 

تحويل���ه إلى قاعدة »حرس الحدود«. وهناك، أخض���ع أبو قرينات للتفتيش المهين 

على جس���ده، مرتين � واحدة عند البوابة الرئيس���ة وأخرى في داخل إحدى الغرف. 

ومن ثم أدخل إلى مكتب كان ينتظره فيه ش���خص يدعى »كيمي« الذي س���ارع إلى 

التوضيح: »نحن هنا في محادثة عادية وليس تحقيقا«!!

واستمرت هذه »المحادثة«، باللغة العربية، أكثر من ساعتين ونصف الساعة، قام 

»كيمي« خاللها باس���تجواب أبو قرينات حول نش���اطه االجتماعي، السياسي، آرائه 

ومواقفه، أقاربه وأصدقائه ومعارفه، بمن فيهم مواطنون من الضفة الغربية وقطاع 

غزة، وح���ول تعليمه وعمله وحول وضع���ه االقتصادي، كما طولب بتقديم أس���ماء 

وأرقام هواتف أشقائه وأصدقائه!!

وتخل���ل »المحادث���ة«، أيض���ا، توجيه أس���ئلة إلى أب���و قرينات ح���ول موقفه من 

»مخط���ط براف���ر« ختمها المحق���ق »كيمي« بالق���ول: »إفع���ل ما تراه مناس���با في 

قضي���ة براف���ر... ال يهمن���ي نضالك���م الداخل���ي بتاتا وم���ن المهم أن���ك جزء من 

 ه���ذا النض���ال... ولكن، إحذر م���ن االقتراب إلى أمن الدولة أو توس���يع نش���اطك«!!

 وفي ختام »الجلس���ة« أطلق المحقق التهديد التالي نحوه: »عليك أن تصلّي كي ال 

تصل إلى هنا مرة أخرى«!!

تخوف الناشطين من إجراءات انتقامية!
حين تسلم االس���تدعاء الجديد، في ش���باط األخير، توجه أبو قرينات إلى جمعية 

حقوق المواطن التي توجهت بدورها إلى جهاز »الش���اباك« نفسه وإلى المستشار 

القانوني للحكومة مؤكدة أن هذا االستدعاء ال يحمل أية صفة قانونية ملزمة وأن ال 

حاجة لوضع المواطن المعني ف���ي هذه المعضلة الموترة والضاغطة المترتبة على 

اس���تدعائه. وعليه، طالبت الجمعية بإبالغ المواطن رسميا ببطالن كتاب االستدعاء 

وإلغائ���ه. وفي اليوم التالي، تلقت الجمعية رس���الة جوابية م���ن الدائرة القانونية 

في »الش���اباك« توضح أن »أبو قرينات غير ملزم بالمثول في مركز الش���رطة وإذا لم 

يك���ن معنيا بذلك، فله حرية عدم القدوم«!! وتغيب هذه الحقيقة عن أعين وأذهان 

كثيرين جدا من الناش���طين السياسيين واالجتماعيين - حقيقة أن هذا االستدعاء 

غير ملزم، إطالقا، من الناحية القانونية وللش���خص المستدعى كامل الحق القانوني 

بعدم االلتفات لالستدعاء وعدم االستجابة له. 

وقد تطرق قضاة المحكمة العليا إلى هذه المس���ألة خالل الجلسة المذكورة، 

إذ عب���روا عن مخاوفهم من جراء »عدم الوضوح القانوني« بش���أن إلزام المواطن 

باالس���تجابة لالس���تدعاء أو بالتعاون مع محققي »الش���اباك«. وفي سياق ذلك، 

اعترف »الشاباك« بأنه ال يملك أية صالحية قانونية في إلزام أي مواطن بالمثول 

لديه لما يسمى »محادثة تحذير«، كما ال يملك صالحية قانونية بإلزام من يقرر 

المث���ول بالتعاون مع المحققين واإلجابة على أس���ئلتهم. وعلى الرغم من ذلك 

وردا على أس���ئلة القضاة، اعترف���ت ممثلة النيابة العامة للدولة خالل جلس���ة 

المحكمة بأن »الش���اباك ال يوضح هذه الحقيقة للناش���طين لدى استدعائهم« 

وأن���ه »يقوم بهذا فقط في  حال تس���اؤل المس���تدعى عن اإلس���ناد القانوني 

الستدعائه والتحقيق معه«!

ورغم ه���ذا، أكدت جمعية حقوق المواطن أنها وثّ�قت، في تصريحات مش���فوعة 

بالقس���م أرفق���ت بااللتماس، ح���االت عديدة تس���اءل فيه���ا النش���طاء الذين تم 

اس���تدعاؤهم عما يمكن أن يحصل له���م إذا ما قرروا عدم تلبية االس���تدعاء فكان 

جواب محققي الشاباك: »سنقوم بإرسال سيارة شرطة القتيادك«!! وفي حالة أخرى، 

صرحت ناش���طة تم اس���تدعاؤها ل�«محادثة تحذير« لدى »الش���اباك« بأنها ترفض 

المثول أمام محققي هذا الجهاز، فقيل لها إنهم »ال يريدون س���وى إيصال رس���الة 

لها وبعد ذلك يمكنها الذهاب«!!

وأوضح���ت جمعية حقوق المواطن أنها هي التي قدمت االلتماس، باس���مها هي 

وليس باسم نشطاء سياس���يين واجتماعيين تم اس���تدعاؤهم من قبل »الشاباك« 

والس���بب: خوف هؤالء من الزج بهم في مواجهة مباش���رة مع »الشاباك« بما يعنيه 

ذلك من احتمال تعرضهم إلجراءات انتقامية ال يمكن التكهن بكنهها ونتائجها! 

ومع ذلك، فقد وقع هؤالء على تصاريح مشفوعة بالقسم ترسم صورة تفصيلية عن 

نهج االستدعاءات هذه وعن سير »محادثات التحذير« وفحواها. 
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع بنسبة %10 
في السفر إلى الخارج

تق���ول تقديرات قطاع الس���ياحة إن ش���هري الصي���ف الحالي 

تموز وآب، سيش���هدان ارتفاعا ملحوظا في س���فر المواطنين في 

إسرائيل إلى خارج البالد، على ضوء االرتفاع بنسبة 10% في السفر 

إلى الخارج في األش���هر الخمس���ة األولى من العام الجاري. وتفيد 

المعطيات التي نشرت في األيام األخيرة، أنه في األشهر الخمسة 

األولى من هذا العمل سافر إلى الخارج 87ر1 مليون شخص، مقابل 

7ر1 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي 2014.

وتبي���ن االحصائيات أن التزايد في الس���فر إل���ى الخارج في 

ارتفاع مس���تمر، بأعلى من نس���بة الزيادة السكانية، ففي حين 

أن عدد المس���افرين إلى الخارج ف���ي العام 2008 كان 4 ماليين، 

ومثلهم في العام 2009، بس���بب األزمة االقتصادية، فقد ارتفع 

عدده���م في العام 2010 إلى 3ر4 مليون، وارتفع في العام 2011 

إلى 4ر4 مليون، ثم هبط مجددا في 2012 إلى 3ر4 مليون، ولكنه 

في العام 2013 سجل ارتفاعا بنسبة 6ر11% إلى مستوى 8ر%4، 

وف���ي العام 2014 ارتفع العدد بنس���بة 8%، ليصل إلى 2ر5%، ما 

يعني أن عدد المسافرين إلى الخارج منذ العام 2008 إلى 2014 

ارتفع بنس���بة 30%، بينما عدد السكان ارتفع في الفترة ذاتها 

بنسبة %13.

ويقول مكتب االحصاء المركزي إن االرتفاع في عدد المس���افرين 

إلى الخارج في العطلة الصيفية وحدها، في تزايد سنوي مستمر، 

ففي العام 2014، سافر إلى الخارج 8ر2 مليون مواطن في إسرائيل، 

ل زيادة بنس���بة 6% عم���ا كان في الع���ام 2013، كما تدل 
ّ
ما ش���ك

المؤش���رات منذ اآلن إلى أن العام الجاري 2015 سيس���جل ارتفاعا 

أكبر عما كان في العام الماضي 2014. 

ولكن هذا ليس مؤش���را ايجابيا لقطاع الس���ياحة اإلس���رائيلي، 

فالس���فر إلى الخارج ناجم أيضا عن ارتفاع الكلفة الس���ياحية جدا 

مقارن���ة مع دول الجوار مثل اليونان وجزرها وتركيا واألردن ومصر. 

وقالت تقاري���ر إن كلفة اقامة عائلة في مدين���ة ايالت عند خليج 

العقب���ة لثالث ليال تعادل اقامة العائلة بنفس المس���توى وأعلى 

في الخارج لمدة أسبوع كامل. 

38% من العائالت الفقيرة 
في إسرائيل عربية

قال الخبير االقتصادي األول في وزارة المالية اإلس���رائيلية في 

تقرير جديد له، إن نسبة الفقر تراجعت في العام 2013، مقارنة مع 

مس���تواها في العام 2009، وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة المشاركة 

في س���وق العمل، خاصة لدى الش���رائح التي مش���اركتها أقل من 

غيره���ا، ويقص���د المتديني���ن المتزمتين اليه���ود، »الحريديم«، 

والنساء العربيات. 

كما قال إن 38% من العائالت الفقيرة في إس���رائيل هي عائالت 

عربية، رغم أن العائالت العربية تش���كل نس���بة 13% من اجمالي 

العائالت في إسرائيل.

ويط���رح الخبي���ر االقتص���ادي األول نس���ب فقر أقل م���ن تقرير 

الفقر الرسمي الصادر عن مؤسس���ة الضمان االجتماعي الرسمية 

)مؤسسة التأمين الوطني(، إذ يدعي أن نسبة الفقر بين العائالت 

في العام 2013 كانت 6ر18%، بينما تقرير الفقر الرس���مي قال إن 

هذه النسبة كانت في ذلك العام حوالي 6ر19%، وحسب »الخبير«، 

فإن نس���بة الفقر بين العائالت، في العام 2009 كانت 20%، بينما 

التقرير في حينه تحدث عما يقارب %21.

ويش���ار إل���ى أن تقرير الفق���ر في الع���ام 2013، لم يس���توعب 

انعكاسات تخفيض المخصصات االجتماعية االساسية للعائالت 

الفقيرة، وبش���كل خاص مخصصات األوالد، الت���ي تتقاضاها كل 

عائلة عن كل ولد لديها دون س���ن 18 عاما، ألن التخفيض جرى في 

الثلث األخي���ر من ذلك العام، وكانت المتغي���رات »االيجابية« في 

االقتصاد، وسوق العمل، قد نجحت في سد الفجوة واظهار تحسن 

طفيف في نسبة الفقر، بينما توقع التقرير ذاته أن ينعكس تأثير 

تقليص مخصصات األوالد على تقري���ر العام 2014 الماضي، الذي 

سينشر مع نهاية العام الجاري.

ويذكر ان االتفاق االئتالفي بين حزب الليكود وكتلتي الحريديم 

»ش���اس« و«يهدوت هتوراة«، ينص على اع���ادة مخصصات األوالد 

إلى ما كانت عليه حتى صيف 2013، ابتداء من شهر أيار الماضي، 

وبأثر تراجعي حين يتم اقرار الموازنة العامة. 

إقرار أولي لقانون دفع 
رسوم بطالة للمستقلين

أقرت الهيئة العامة للكنيس���ت في األسبوع الماضي مشروع 

قان���ون، وافقت علي���ه الحكوم���ة، ويقضي بدفع رس���وم بطالة 

للمس���تقلين، مثل الحرفيين، الذين يعملون بش���كل مستقل، 

وألصح���اب المصال���ح، في حال توق���ف عملهم، عل���ى أن يكون 

مقياس الرس���وم، هو مس���توى الدخل الش���هري ف���ي العامين 

األخيري���ن لعمله، ولك���ن في كل األح���وال، ال يرتف���ع عن الحد 

األقصى المس���موح به حاليا، وهو بمع���دل 75 دوالرا لليوم قبل 

الخصم الضريبي.

وكان االتفاق االئتالفي بين الحكومة وحزب »كوالنو« برئاس���ة 

وزير المالية موش���يه كحلون قد تضمن بندا يقضي بسن قانون 

لدفع رس���وم بطال���ة للمس���تقلين. ومن المتوق���ع أن يتم اقرار 

القانون في غضون أش���هر قليلة، وقال���ت الحكومة إنها تحتاج 

لبضعة أش���هر حتى يدخل القانون حيز التنفيذ، كي تخصص 

لهذه الرس���وم صندوقا خاصا في مؤسس���ة الضمان االجتماعي 

الحكومية.

وحسب تقارير سابقة، فإن عش���رات آالف الحرفيين وأصحاب 

المصال���ح الصغيرة، من حوانيت أو مش���اغل، التي بالكاد تؤمن 

مدخوال ش���هريا متوس���طا أو أدنى لصاحبه���ا، يكونون عرضة 

لمآس اقتصادية، في حال اضطروا إلى اغالق مصالحهم، ألنهم 

محرومون من مخصص���ات البطالة، اضافة إلى أنهم على األغلب 

لي���س لديهم صناديق تقاع���د تضمن مدخ���وال لهم في جيل 

الش���يخوخة، وهذا الجانب األخير أيضا سن له قانون ملزم قبل 

نحو ثماني سنوات يقضي بفتح صندوق تعويضات.

سجلت مناورات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في األيام األخيرة، ذروة 

جديدة، بهدف الحفاظ على حكومت���ه ذات االئتالف الهش، ألطول فترة ممكنة، على 

ض���وء الهزات التي ب���دأت تضرب باالئتالف في مواجهته للهيئة العامة للكنيس���ت، 

كما برز األمر في س���عيه للحصول على قرار من الكنيس���ت يسحب بموجبه صالحيات 

المس���ؤول عن قيود االحتكارات في وزارة المالية، فيما يتعلق بحقول الغاز، اليداعها 

بي���د نتنياهو وحكومته. وجدي���د نتنياهو اآلن س���عيه لتغيير قانون إع���داد واقرار 

الموازنة الس���نوية العامة، بش���كل يضمن له اقرار ميزانية لثالث سنوات، رغم موقف 

المستوى المهني الكبير في وزارة المالية، الرافض للعودة إلى نهج ميزانية العامين، 

واالبقاء على الميزانية السنوية.

وكان نتنياه���و قد اضطر لس���حب مش���روع ق���رار قدمته حكومته، يقضي بس���حب 

صالحيات المس���ؤول عن قيود االحتكارات ف���ي وزارة المالية، بما يتعلق بحقول الغاز، 

اليداعها بيد نتنياهو وحكومته، من أجل الغاء قرارات المسؤول ذاته، التي طالبت أكبر 

ش���ركتين في حقول الغاز، اإلس���رائيلية »ديلك كيدوحيم« واألميركية »نوبل إنرجي«، 

ببيع قس���ط من أس���همهما في حقلين كبيرين، بعد أن تجاوز حجم احتكارهما القيود 

القانونية. وس���عى نتنياهو على مدى األشهر األخيرة إلى ابطال هذه القرارات، ما قاد 

إلى اس���تقالة المسؤول من منصبه، وهو اآلن يس���عى إلى تجاوز الجهاز المسؤول في 

وزارة المالي���ة، لمنع فرض قيود على األس���عار وغيرها. إال أن نتنياهو اضطر لس���حب 

مش���روعه في الدقيقة التسعين، بعد أن أيقن بعدم وجود أغلبية، إذ أن عددا من نواب 

ووزراء االئتالف يعترضون عليه، وقد يجدد نتنياهو المحاولة هذا األسبوع.

وعلى الرغم من هشاش���ة ائتالفه، يسعى نتنياهو إلى تعديل قانون اقرار الموازنة 

العامة، ليتسنى له اقرار ميزانية ثالث سنوات، بما فيه الحالية، التي ستقر ميزانيتها 

مع نهاية هذا العام. وكانت حكومة نتنياهو الس���ابقة قد الغت في مطلع العام 2014، 

القانون الذي أقره الكنيس���ت في العام 2009، ويس���مح بإقرار ميزانية لعامين، لتعود 

إس���رائيل إل���ى نهج الميزانية الس���نوية الواحدة، بن���اء على اتفاق م���ع حزب »يوجد 

مستقبل« الذي كان الشريك األكبر في حكومة نتنياهو السابقة.

ومع بدء دورة الكنيست الحالية بعد انتخابات آذار الماضي، بادرت الحكومة الجديدة 

إل���ى تعديل جديد للقانون، يعيد نهج اقرار الميزانية لعامين، ومن المفترض أن يقر 

الكنيست نهائيا هذا التعديل في األسبوع الجاري، إال أن نتنياهو ماطل في بحث لجنة 

المالية البرلماني���ة، بهدف الضغط على وزير المالية موش���يه كحلون، للموافقة على 

اقرار ميزانية لثالث سنوات، من 2015 وحتى 2017.

وال تذك���ر إس���رائيل في العقود الس���تة ونّيف الماضية وضعية كه���ذه، تقر فيها 

موازنة العام مع انتهاء العام ذاته، ما ألزم الوزارات بالعمل على أساس ميزانية جزئية، 

أساس���ها ميزانية العام الماضي 2014، يتم اقرارها لكل ش���هر على حدة، إلى أن يتم 

اقرار الموازنة كليا، وحينه���ا يتم اعادة جدولة الميزانيات التي صرفت حتى تاريخه، 

ومالءمته���ا مع الميزاني���ة الجديدة.  وقالت مص���ادر في وزارة المالية إن المس���توى 

المهن���ي في الوزارة يعارض بأغلبيته العودة إلى نهج الميزانية المزدوجة، فإن كانت 

حالة اضطرارية للعامين الجاري والمقبل، فهم س���يعارضون اس���تمرار النهج لألعوام 

المقبلة. إال أن هذه الجهات لم تفصح عن موقفها من طلب نتنياهو الجديد.

ويقول نتنياهو إنه من الناحية العملية فإن ميزانية هذا العام س���تقر مع انتهائه، 

لذا فلن تكون فاعلية للميزاني���ة المزدوجة، ولذا يريدها نتنياهو أيضا للعامين 2016 

و2017، كي ال يكون بعد أقل من عام من اآلن، وبعد ثمانية أش���هر من اقرار ميزانيتي 

العامي���ن الحالي والمقبل، أمام دوامة اقرار موازنة جديدة قد تهدد اس���تقرار ائتالف 

حكومت���ه اله���ش. إال أن نتنياهو يواجه معارضة من رؤس���اء األحزاب المش���اركة في 

حكومته، ما قد يضطره للتراجع عن طلبه.

الحكومة ترفع العجز
من جهة أخرى، فقد قال���ت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع 

وزير المالية موشيه كحلون على رفع العجز في موازنة العام المقبل 2016، إلى نسبة 9ر%2، 

بدال من نس���بة تتجاوز بقليل 2%، حس���ب مخططات س���ابقة، وهو ما يرفضه بنك إسرائيل 

المركزي، وصندوق النقد الدولي. ويريد نتنياهو رفع العجز كي يكون بوسع ميزانية العام 

المقبل اس���تيعاب الصرف الجديد الناجم عن اتفاقيات االئتالف الحكومي، وبشكل خاص 

رف���ع مخصصات األوالد، التي تتقاضاها العائلة عن كل ولد لديها دون س���ن 18 عاما، ومن 

شأن هذا ان يزيد صرف الميزانية ما بين 650 مليون إلى 790 مليون دوالر سنويا. 

ويقول صندوق النقد الدولي إن العجز المالي أعلى من المسموح به، مقارنة بمعطيات 

االقتصاد اإلس���رائيلي، بينما نتنياهو يقارن العجز بمس���تويات العجز في أكثر الدول 

األوروبية تطورا 3%، دون األخذ بالحسبان الفوارق االقتصادية.

ويق���ول بنك إس���رائيل المرك���زي إن المصاريف التي تخططه���ا الحكومة لميزانية 

العام المقبل 2016 تزيد بنحو 10 مليارات ش���يكل، 6ر2 مليار دوالر، عن حجم الميزانية 

المقترح، وس���يكون على الحكومة أن ترفع الضرائب ف���ي ميزانية العام المقبل 2016، 

بش���كل يضمن لها زيادة مداخيل بقيمة 8 مليارات شيكل، أي حوالي 1ر2 مليار دوالر، 

وحذر البنك من أنه من دون رف���ع الضرائب، أو تقليص المصروفات، وفي نفس الوقت 

بقي العجز للع���ام الجاري في حدود 3%، فإن حجم الدين الع���ام، بالمقارنة مع الناتج 

العام، سيرتفع إلى نسبة 70% مع حلول العام 2020، بعد أن انخفض في العام الماضي 

2014 إلى مس���توى 67%، وهي النسبة األدنى منذ س���نوات طوال، إذ تهدف إسرائيل 

للهبوط إلى نس���بة 60%، من الناتج العام، وهي النس���بة القائمة في الدول المتطورة، 

حتى قبل اندالع األزمة االقتصادية في السنوات األخيرة.

ويدعو بنك إسرائيل مجددا إلى التمسك بنسبة عجز الموازنة التي جرى اقرارها في 

العام 2013، أي 5ر2%، وليس النس���بة التي أقرها مشروع الموازنة الذي أقرته حكومة 

نتنياهو، وهي 4ر3%، وحس���ب البنك، فإن على الحكومة أن تس���تمر بمخطط تخفيض 

العج���ز في الموازنة تدريجيا من 5ر2% في العام 2015، إلى 5ر1% في العام 2019، وهذا 

بات من الممكن اقراره بس���بب التأخر في تطبيق موازنة العام الجاري. وحس���ب البنك 

فإن الصرف القائم حتى اقرار الموازنة العامة نهائيا، للعام الجاري 2015، الذي يعتمد 

على ميزانية العام الماضي 2014، من ش���أنه أن يقلص مصاريف الحكومة المدنية، ما 

سيسمح له بعدم خرق الميزانية لدى اقرارها، جراء زيادة ميزانية الجيش.

وكان تقري���ر بنك إس���رائيل المركزي، وقبل اطالق تحذيره بش���أن قي���ود الميزانية 

المقبل���ة، قد امتدح االجراءات التي قامت بها حكومة بنيامين نتنياهو، وأدت إلى لجم 

العج���ز في الموازنة العامة، عل���ى الرغم من العدوان على قطاع غ���زة في صيف العام 

الماض���ي 2014. وق���ال البنك إن س���يطرة الحكومة على مصاريفه���ا الجارية في العام 

الماضي، ساهم في امتصاص مصاريف العدوان على غزة، بقيمة 7 مليارات شيكل، ما 

يعادل حاليا 8ر1 مليار دوالر، بما في ذلك تقليص االنعكاس���ات االقتصادية للعدوان 

على خزينة الضرائب وغيرها من القطاعات االقتصادية.

نتنياهو يريد إنقاذ حكومته بميزانية عامة لثالث سنوات!
* نـتـنـيـاهــو يـطــالــب بـمـــوازنـــة عــامــة ثــالثـيـــة حتى الـعـام 2017 ورؤســاء االئتـالف يـرفــضــــون  *

* نتنياهو يرفع العجز في ميزانية 2016 رغم معارضة بنك إسرائيل لسد فاتورة االتفاقيات االئتالفية *

بقلم: ميراف أرلوزوروف

م، 
ّ
رون من أعلى الُس���ل

ّ
ت ثالثية »جس���ر اليركون« لعمال البناء الذين يصف

ّ
منذ أن غن

لم يعد هناك تصفير، وال عمال بناء يهود. فاليوم، كل مقاول بناء في إس���رائيل يؤكد 

أنه يرغب في تشغيل إسرائيليين لديه، تقريبا بأي ثمن، ولكن اإلسرائيليين ببساطة 

ليسوا على استعداد لتوس���يخ أيديهم في عمل صعب، ولذا ُحكم على المقاولين بأن 

يشغلوا عماال صينيين فقط.

في كثير من األحيان يكرر المقاولون تلك المقولة التي ال يش���كك بها أحد، رغم أنه 

كان من المفترض أن تثير الش���كوك: فاإلسرائيليون باتوا يعملون في جمع النفايات، 

وتدعي الشائعات أن عائالت االجرام تسيطر على قطع النفايات، وال تسمح ألي شخص 

أن يدخ���ل اليه. ما يعني أنه من الممكن جم���ع النفايات، ولكن من غير الممكن العمل 

في التبليط؟.

وتبين من فحص أجراه بنك إس���رائيل في العام 2012، أنه منذ العام 2000 إلى العام 

2012، خرج من قطاع البناء حوالي 42 ألف عامل فلس���طيني وأجنبي، بس���بب السياسة 

 محلهم حوالي 40 ألف عامل إسرائيلي، 30 ألفا منهم هم 
ّ

الحكومية واالنتفاضة. وحل

عرب إس���رائيليون. وما هو أكثر إثارة، أن ثلث العمال ال� 40 ألفا، جرى اس���تيعابهم في 

األعمال الصعبة )أعمال اس���منتية وقصارة وتبليط وما شابه(، وهذا بخالف كلي الدعاء 

المقاولين بأن اإلسرائيليين ليس���وا على استعداد للعمل في مثل هذه األعمال، التي 

هي قاسية ومتعبة جسديا، اضافة إلى أنها تتسبب باألوساخ.

بمعنى أن المعطيات تدل على أنه باإلمكان اس���تيعاب إسرائيليين في قطاع البناء، 

حتى وإن كان هذا ليس بسهولة، ومن الواضح جدا أن اإلسرائيليين ال يستعجلون فعل 

هذا، وال العمال العرب من إس���رائيل أيضا، ومن الواضح أيضا ما هو الس���بب. ليس ألن 

العمل موس���خ وقاس، ويخلق انطباعا اجتماعيا متدنيا، فكل هذا باإلمكان نسبه لعمال 

جمع النفايات، وإنما باألساس ألن الحديث يجري عن عمل موسخ وقاس، ويسيطر عليه 

عمال أجانب، ولذا فإن الرواتب متدنية. وهي رواتب متدنية أقل بكثير مما هو مطلوب 

دفعه مقابل عمل جسدي صعب، ويحتاج إلى أيٍد مهنية، ما يعني أن الراتب في هذه 

األعم���ال يجب أن يكون أعلى من معدل الرواتب العام.  في األيام التي كان فيها عمال 

رون للصبايا من أعلى الس���لم، كان معدل الرات���ب في قطاع البناء أعلى من 
ّ
البناء يصف

معدل الرواتب العام.

أجرت لجنة تش���غيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، برئاسة البروفسور تسفي 

اكش���تاين، في العام 2011 تحليال لتأثير تش���غيل عمال أجانب في قطاع البناء. وبّين 

التحليل بش���كل واضح الخط الفاصل في قطاع البناء في إس���رائيل: 1967 وحرب االيام 

الستة، التي في أعقابها تحول قطاع البناء إلى قطاع يميل إلى العمال الفلسطينيين، 

والحقا الصينيين. وكل معطيات قطاع البناء قبل وبعد العام 1967 مختلفة في الجوهر.

هك���ذا مث���ال، قبل العام 1967، تمّيز قط���اع البناء بعدد قليل من العمال نس���بيا، مع 

راتب عال، واس���تثمارات مالية كبيرة. ومنذ العام 1967، سجل عدد عمال البناء ارتفاعا 

حادا، في أعقاب اغراقه بالعمال الفلس���طينيين ذوي الرواتب المتدنية، والحقا كانت 

رواتب العمال األجانب متدنية أكثر، ودخل قطاع البناء مرحلة جمود في االستثمارات. 

فنس���بة االس���تثمارات المالية في قطاع البناء، في سنوات الس���تين، كانت أعلى من 

معدل االس���تثمارات في قطاعات االقتصاد األخرى، ولكنها اليوم باتت أقل من معدل 

االستثمارات في القطاعات االقتصادية. وعمليا فإن قطاع البناء في إسرائيل هو اليوم 

قطاع مع الكثير من العمال، وقليل باالستثمارات المالية والتكنولوجية، وهذا ما يقود 

قطاع البناء ليتميز بمعدل انتاجية أقل. 

ون���رى أن انتاجية العامل بقيت على مس���تواها على مدار 40 عام���ا، بينما االنتاجية 

في باقي القطاعات التي فيها اس���تثمارات أعلى، تتطور باستمرار، وهذا ما أبقى قطاع 

البناء متخلفا. من قطاع متقدم في االقتصاد، من حيث االنتاجية ومعدل الرواتب فيه، 

إل���ى قطاع متخلف عن معدالت القطاعات االقتصادي���ة، بمعدالت الرواتب واالنتاجية. 

فمثال إذا كان في مطلع س���نوات الس���تين من القرن الماضي، قد ربح العامل راتبا أعلى 

بنسبة 5 بالمئة من معدل الرواتب العام، فإن معدل رواتب قطاع البناء اليوم هو %85 

من معدل الرواتب العام، رغم صعوبة العمل.

وتفس���ر هذه المعطيات، بطبيعة الحال، لماذا لم يع���د في قطاع البناء عمال يهود، 

وال عرب إس���رائيليون ايضا، ألنهم ال يس���تعجلون للعمل في هذا القطاع براتب متدن، 

بينم���ا بإمكانه���م الحصول عل���ى رواتب أعلى في مه���ن ال تتطلب مؤه���الت عملية، 

وأم���ام واقع كهذا، لماذا عليه���م التوجه إلى قطاع البناء؟. إن تفس���ير تدهور معدل 

الرواتب هو إغ���راق قطاع البناء بالعمال األجانب ذوي الرواتب المتدنية، بداية العمال 

الفلسطينيين، والحقا الرومانيين والصينيين، ما جعل قطاع البناء يعتمد على األيدي 

العاملة الرخيصة، ولهذا لم تعد حاجة الكتساب مهنية وتطوير تكنولوجي.

تحليل اللجنة التي فحصت مس���ألة تش���غيل العمال الفلس���طينيين، بّين أن قطاع 

البناء مختلف ليس فقط مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية في إسرائيل، وإنما أيضا 

مقارن���ة بقطاع البناء في الدول المتطورة األخرى. ففي كل العالم تطورت التكنولوجيا 

في هذا القطاع، على مدى الس���نوات الخمس���ين األخيرة، األمر الذي ساهم في زيادة 

انتاجي���ة العمل، وارتفاع معدالت الرواتب فيه. وعمليا فإنه في جميع الدول المتطورة 

يحظى قطاع البناء باس���تثمارات كبيرة ج���دا، وهو القطاع الذي يدف���ع أعلى الرواتب 

لش���ريحة العمال غير المتعلمة. وفقط في إس���رائيل الوضع مقل���وب، ما يجعل معدل 

رواتب البناء في إسرائيل في المرتبة قبل األخيرة من بين الدول المتطورة.

إن سقوط قطاع البناء تحت س���يطرة العمال األجانب، واأليدي العاملة الرخيصة، لم 

يمنع تطوره فحس���ب، بل أيضا دهور مستوى انتاجيته، وبالتالي رواتبه، ومن الممكن 

أن كل هذه األسباب انعكست على ارتفاع أسعار البيوت في إسرائيل.

ويظهر من التحليل الس���ابق ذكره، أن استبدال العمال األجانب بعمال إسرائيليين، 

س���يؤدي إلى ارتفاع الرواتب بنس���بة 20%، ما قد يرفع أسعار البيوت بنسبة 5ر3%، إال 

أن هذه الفرضية االش���كالية، تكون في حالة أن المتغير الوحيد هو اس���تبدال العمال 

األجانب بإس���رائيليين، إال أن هذا االستبدال قد يقود إلى نجاعة وتصنيع أكبر وتطوير 

تكنولوجي في قطاع البناء. وهذه التطورات من شأنها أن تمتص جزءا كبيرا من تأثير 

زيادة كلفة العمل، وحتى أن تحقق نتيجة عكسية، بمعنى تخفيض أسعار البيوت.

الش���هادة البارزة على هذا هي اس���تمرار مدة بناء البيت في إس���رائيل، فمنذ العام 

1980 بقي���ت مدة بناء البيوت على حالها دون أي تغيير، وحتى أنها اليوم أعلى بقليل 

مما كانت عليه في سنوات الثمانين، إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن البيوت اليوم مجّهزة 

بشكل أكبر من ذي قبل. ولكن ليس مفهوما كيف أنه على مدى ثالثة عقود من التطور 

التكنولوجي، ما زال بناء البيت في إس���رائيل يحتاج إلى 23 ش���هرا. وتفس���ير هذا أن 

التطور التكنولوجي لم يصل إلى قطاع البناء.

ولهذا يخطئ وزير المالية موشيه كحلون خطأ فادحا، إذا سمح للمقاولين باستقدام 

20 أل���ف عامل أجنبي لقطاع البناء، من أج���ل تقليص فترة بناء البيت، وتخفيض كلفة 

البن���اء. بل عليه أن يفعل بالضبط عكس ما يدعو له، وأن يفطم قطاع البناء من اإلدمان 

عل���ى العم���ال األجانب. فكف���ى للصينيين، ونع���م للتصنيع والعمال اإلس���رائيليين 

المهنيين.

)عن الملحق االقتصادي »ذي ماركر«، »هآرتس«(

اإلدمان على العمال األجانب يدّمر قطاع البناء في إسرائيل!
* عمال البناء اليهود اختفوا من المشهد بعد أن دفعهم إلى خارج القطاع العمال الفلسطينيون ابتداء من العـام 1967 *

* مـّرت 50 ســنـة مـنــذ أن تحـّول قـطــاع الـبـنـاء من قطـاع متـقـدم إلى متخـلـف وأحـد أسـوأ قطـاعــات الـبـنــاء في الغـرب *

إسرائيل: ال عمال بناء يهود.
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تغطيـــة خــاصـــــــة

عشية نشر مخطط تسوية الغاز مع كارتل الغاز الطبيعي، كشف النقاب عن 

ضمانة، تشكل سابقة، منحتها الحكومة اإلسرائيلية لشركتي »ديلك« و«نوبل 

إنرجي«، وهذه المرة لحقل »لفياتان«. 

وذكر ملحق »ذي مارك���ر« االقتصادي التابع لصحيف���ة »هآرتس« أن الفريق 

الحكوم���ي المكلف بالتفاوض مع ش���ركات الغاز وافق عل���ى منح أصحاب هذا 

الحقل العمالق حصانة لمدة 15 عامًا، من محاوالت أن يفرض على الش���ركاء في 

الحقل، التنافس في ما بينهم على تسويق الغاز.

وبرأي الملحق ف���إن مغزى الكالم على ما يبدو، هو أن الحكومة س���تقر إعفاء 

ثابتًا من ]تهمة[ تشكيل تكتل احتكاري عبر االلتفاف على صالحيات مفوض 

مكافحة االحتكارات. وسيجيز هذا اإلعفاء للشركاء في الحقل: »ديلك« )%45(، 

»نوبل إنرجي« )40%(، و«راتسيو« )15%(، أن يسوقوا الغاز معًا حتى العام 2030 

حت���ى لو تحول حق���ل »لفياتان« في هذه الفترة الزمني���ة إلى العب وحيد في 

قطاع الغاز اإلسرائيلي.

وبينما س���يعقد الكنيس���ت بكامل هيئته جلس���ة يتضمن ج���دول أعمالها 

التصويت على نقل صالحيات مفوض مكافحة االحتكارات إلى الحكومة، يثير 

هذا التعهد قلقًا تجاه ما يتوقع حصوله، ألن »لفياتان« س���يتحول بالفعل إلى 

احت���كار منذ مطلع العق���د المقبل، في وقت تتعه���د الحكومة مقدمًا بتكبيل 

يديها وتقييد صالحياتها السيادية.

ل كارتل في »لفياتان« كان محور سعي 
ّ
وأش���ار الملحق إلى أن القلق من تشك

البروفس���ور ديفيد غيلو منذ العام 2011، الرامي إلى توزيع السيطرة في قطاع 

الغ���از. وانطالقًا من أن أصحاب الحقوق ف���ي حقل«لفياتان« لم يطالبوا باإلعفاء 

قبل مباش���رتهم أعمال التنقيب، حدد غيلو، في انتظار لجنة استماع، أن هذا 

يعتب���ر خرقًا جليًا للقانون - واس���تند إلى ذلك عندما طالب ش���ركتي »ديلك« 

و«نوبل إنرجي« ببيع بعض حقول الغاز األخرى، تحت طائلة مطالبتهما بالتخلي 

عن »لفياتان«.  

ووافقت ش���ركتا »ديلك« و«نوبل إنرجي« على التخلي عن كامل حقوق امتياز 

حقلي »كريش« و«تنين« الصغيرين، في حين وافقت »ديلك« على بيع حصتها 

في حقل »تمار«. بيد أن بنود اتفاق التس���وية الحكومية مع كارتل الغاز تسمح 

عملي���ًا ألصحاب حق���وق امتياز »تمار« أي ش���ركتي »ديلك« و«نوب���ل إنرجي«، 

بتس���ريع بيع احتياطي هذا الحقل م���ن الغاز من خالل »دحرج���ة« مكانتهما 

االحتكارية إلى حقل »لفياتان«.

وهك���ذا يبقى »تمار« احتكارًا على األقل حتى آب 2019 – وهو الموعد الجديد 

لربط حقل »لفياتان« بالساحل. وتستطيع »ديلك« أن تبقى شريكة في »تمار« 

حتى العام 2021. ويس���تطيع أصحاب الحقوق في »تم���ار« مواصلة إبرام عقود 

بيع الغاز )بمس���توى الس���عر الحالي(. وفي المقابل، يستطيعون التوقيع منذ 

اآلن على صفقة عمالقة لتصدير 24% من احتياطي الحقل إلى ش���ركة إسبانية 

عاملة في مصر ]يونيون فينوسا[، على الرغم من قرار حكومي صادر في العام 

2013 يمنع تصدي���را مبكرا كهذا. وفي غضون ذل���ك، تتحمل الدولة جزءًا من 

تكلفة مد خط األنابيب الجديد لزوم التصدير، من خالل تقليص إيراداتها من 

ضريبة ضريبة الشركات.

الحكومة اإلسرائيلية تضمن لمالكي
امتياز حقل »لفياتان« حصانة لـ15 عامًا!

على الرغم من رفض وزير االقتصاد اإلسرائيلي أرييه درعي تفعيل البند 52 

من قانون مكافحة االحتكارات الذي يتيح له التوقيع بداًل من مفوض مكافحة 

االحتكارات على اتفاق التس���وية مع ش���ركات الغاز، أق���رت الحكومة األمنية 

اإلس���رائيلية المصغرة باإلجماع مخطط التسوية. كما أقرت الحكومة األمنية 

المصغرة باإلجماع أن التس���وية مع شركات الغاز هي مسألة سياسية - أمنية 

بس���بب عقود تصدير الغاز إلى مص���ر واألردن ودول أخرى في المنطقة. وأيد 

درعي هذا القرار. 

وفي نهاية الجلس���ة نش���ر ديوان رئي���س الحكومة الق���رارات الصادرة عن 

الحكومة األمنية المصغرة: »أقرت لجنة الوزراء لشؤون األمن القومي باإلجماع 

أنه في الوقت الحالي هناك أهمية حاس���مة لتس���ريع تطوير وتوسيع حقول 

الغاز الطبيعي المكتش���فة قبالة س���واحل إس���رائيل العتب���ارات أمن الدولة 

وعالقات دولة إسرائيل الخارجية«. 

وكل���ف مدير عام وزارة الخارجية دوري غولد، بتقديم ش���رح لوزراء الحكومة 

األمني���ة المصغرة حول البعد السياس���ي - األمني لهذه المس���ألة. كما تبنت 

الحكومة األمنية المصغرة اقتراح درعي تحويل صالحية تفعيل البند 52 إلى 

الحكومة اإلسرائيلية بكامل أعضائها. وسوف ينشر نص اتفاق التسوية في 

األيام المقبلة إلطالع الجمهور عليه.

وبعد أن قررت الحكومة األمنية المصغرة أن األمر يتعلق بقضية سياسية - 

أمني���ة، فاجأ درعي الجميع عندما قال: »ليس لوزير االقتصاد ميزة على رئيس 

الحكوم���ة، ووزير الدف���اع، ووزير الخارجية، لجهة تفعي���ل البند 52 العتبارات 

أمنية«. ويبدو أن هناك في الخلفي���ة تهديدات بالتوجه إلى المحكمة العليا 

لالستئناف ضد دس���تورية تفعيل وزير االقتصاد لهذا البند. وحضر الجلسة 

مفوض مكافحة االحتكار، البروفس���ور ديفيد غيلو، الذي جاء ليعلن معارضته 

لمخطط التسوية، ويحذر الوزراء من استخدام البند 52 خالفًا للقانون.

وكان وزير الطاقة يوفال شتاينيتس صرح قبيل انعقاد الجلسة بأن شركات 

الغاز »أذعنت« إلمالءات اس���تثنائية للحكومة وأن���ه »جرى التوصل إلى اتفاق 

ممتاز بالنس���بة إلس���رائيل ومواطنيه���ا«. وأضاف ش���تاينيتس أنه بموجب 

التس���وية س���وف يفكك كارِتل قطاع الغ���از الذي يمتلك فيه حاليًا إس���حاق 

تشوفا ]مجموعة ديلك[، وش���ركة »نوبل إنرجي« ]األميركية[ حقوق التنقيب 

ياتان«، »كري���ش«، و«تنين«. 
ْ
ف���ي حقول الغ���از الطبيعي األربعة: »تم���ار«، »ِلف

وبحسب قوله، ستحقق إس���رائيل أمن الطاقة، وتكسب مليارات الشواكل من 

إيرادات الضرائب واإلتاوة )حقوق الملكية(.

وبموجب مخطط التس���وية، تتعهد الش���ركات التي يمتلك تش���وڤ�ا فيها 

الحص���ة المس���يطرة ، أي »ديلك كيدوحي���م« و«أفنير«، ببي���ع كامل حصتها 

ف���ي حقل »تم���ار« )25ر31%( والتي تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات ش���يكل؛ 

وتخفض ش���ركة »نوبل أنرجي« حصتها في »تمار« م���ن 36% إلى 25%؛ ويبدأ 

ياتان« في آب 2019 وليس في آذار 2018 مثلما هو ملحوظ في 
ْ
تطوي���ر حقل«ِلف

العق���د األصلي، وليس ف���ي العام 2020 مثلما طالب تش���وڤ�ا و«نوبل إنرجي«؛ 

ومن المتوقع أن يس���تثمر تش���وڤ�ا و»نوبل إنرجي« مبلغ 7 مليارات دوالر من 

ياتان«؛ ويتعهد تش���وڤ�ا و»نوبل إنرج���ي« ببيع حقلي 
ْ
أجل تطوي���ر حقل »ِلف

الغ���از الصغيرين نس���بيًا »كريش« و«تنين« في غضون 14 ش���هرًا مع إمكانية 

تمديد المهلة أربعة أش���هر وليس 36 شهرًا مثلما كانا يطالبان، على أن يباع 

الحقالن إلى مستثمر استراتيجي ينافس »نوبل إنرجي« ويتعهد باالستثمار 

من أجل اكتش���اف حقول غ���از جديدة؛ كما اتفق على أن يبيع تش���وڤ�ا كامل 

حصته وتخفض »نوبل إنرجي« حصتها في »تمار« في غضون ستة أعوام، وفي 

المقابل تعهدت الش���ركتان باس���تثمار مبلغ ملياري دوالر إضافي في أعمال 

توسيع منصة تنقيب »تمار«، واستكمال مد خط أنابيب لضخ الغاز إلى محطة 

إيالت، والتنقيب عن آبار غاز جديدة في محيط مكمن »تمار«. 

وبالنسبة لسعر الغاز، حدد س���قف أعلى لسعر بيع الغاز قدره 7ر5 دوالرات 

ل���كل مليون وحدة حراري���ة، ولي���س 8ر5 دوالرات كما طالب تش���وڤ�ا و«نوبل 

إنرجي«. كما اتفق على أن تحدد لجنة األس���عار في وزارة المالية أسعار الغاز 

على قاعدة متوس���ط أس���عار الغاز في إس���رائيل. وصحيح أنه من المتوقع أن 

ينخفض س���عر الغاز إلى 45ر5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية في العام 2016. 

وبحس���ب مخطط التس���وية، قررت الدولة عدم فرض رقابة على أس���عار الغاز 

لتجن���ب اإلضرار بعقود تصدير الغ���از المبرمة، كما اتفق عل���ى أن يجري مّد 

مصر بالغاز المس���تخرج من حقل »تمار«، واألردن بالغاز المس���تخرج من حقل 

ياتان«.
ْ
»ِلف

وعلقت عضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش على اتفاق التسوية بقولها: 

»إن هذا إذعان مطلق من نتنياهو لتش���وفا واالحت���كار. إنه أمر مخز للحكومة 

وخسارة هائلة للجمهور«. وأضافت أن التسوية ال تؤدي إلى زيادة التنافسية 

في قطاع الغاز وال تحقق أي مكسب للجمهور. 

وطال���ب رئي���س المعارض���ة إس���حاق هيرتس���وغ رئيس الكنيس���ت يولي 

إدلشتاين، بعرض اتفاق التس���وية على الكنيست لنقاشه والتصويت عليه. 

وقال »هذا القرار سيؤثر على األجيال المقبلة. أكرر مطالبتي لرئيس الحكومة 

بطرح مخطط تسوية الغاز على الكنيست اإلسرائيلي. إنه قرار بحجم القرارات 

الحاسمة التي اتخذها الكنيست في الماضي بشأن قضايا مصيرية في حياة 

الدولة، وال يمكن إنهاء الموضوع بنقاش سّري في المجلس الوزاري السياسي 

– األمني المصغر«.

اتفاق التسوية مع كارِتل الغاز بحسب
ما أقرته الحكومة األمنية المصغرة

فش���ل رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، في اجتي���از عقبة صعبة في 

الكنيس���ت، األسبوع الماضي، وقرر تأجيل التصويت في هيئته العامة على مشروع 

قرار صادقت عليه الحكومة ويلتف على صالحيات المسؤول عن تقييد االحتكارات، 

األم���ر الذي يعرق���ل في هذه األثناء المض���ي قدمًا في خطة تمن���ع تقييد احتكار 

اس���تخراج الغاز الطبيعي بأيدي ش���ركة »ديلك« اإلس���رائيلية التي يس���يطر على 

أسهمها رجل األعمال إسحاق تشوفا وشركة »نوبل إنرجي« األميركية.

وكان يتعين على الكنيس���ت التصويت على تفعيل البند 52 في قانون المسؤول 

عن تقييد االحتكارات. وينص هذا البند على أنه في حال رفض المسؤول عن تقييد 

االحت���كارات خطوة حكومية لصالح اعتبارات تتعلق بفتح المنافس���ة في الس���وق، 

ولكن يتم وصف هذه الخطوة بأنها هامة الحتياجات أمن إس���رائيل اإلستراتيجي، 

فإن بإمكان وزير االقتصاد إلغاء قرار المس���ؤول عن تقييد االحتكارات ونقل الحسم 

بشأن خطوة الحكومة إلى الحكومة بكامل هيئتها.

وكان وزير االقتصاد اإلسرائيلي رئيس حزب شاس أرييه درعي، قد رفض التوقيع 

على تفعيل البند 52، خالل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للش���ؤون السياس���ية 

واألمني���ة )الكابينيت(، األمر الذي كش���ف عن وجود خالفات داخ���ل الحكومة حول 

الخطة الحكومية لتفكيك احتكار الغاز على مدار العامين المقبلين. 

وقالت تقارير إعالمية إس���رائيلية إن درعي ال يع���ارض الخطة الحكومية، لكنه ال 

يريد تحمل مسؤولية ش���خصية عنها، بهدف صد انتقادات منظمات اجتماعية له 

بأنه تخلى عن الطبقات الضعيفة.

ويعني تفعيل البند 52 االلتفاف على قرار المسؤول عن تقييد االحتكارات، ديفيد 

غيلو، الذي طالب بتفكيك احتكار الغاز فورًا وليس على مدار العامين المقبلين. 

ول���م تكن لدى نتنياهو أغلبية بين أعضاء الكنيس���ت لتأيي���د تفعيل هذا البند، 

إذ عارض هذه الخطوة كل من وزير المالية موش���يه كحلون، ووزير البناء واإلس���كان 

يوءاف غاالن���ت، ووزير الرفاه حايي���م كاتس. كذلك أعلن رئيس حزب »يس���رائيل 

بيتين���و« أفيغدور ليبرمان أنه يؤي���د الخطة الحكومية لكنه ق���رر أنه ونواب حزبه 

سيصوتون ضد تفعيل البند 52. 

يذك���ر أن حكومة نتنياهو الحالية هي حكومة ضيق���ة للغاية، وهي مدعومة من 

ائتالف يضم 61 عضو كنيست فقط من أصل 120 عضوا. ومجرد معارضة نائب واحد 

من االئتالف أي مشروع تطرحه الحكومة تؤدي إلى سقوطه.

وف���ي وضع كه���ذا درس نتنياهو تحوي���ل التصويت على تفعي���ل البند 52 إلى 

تصويت على حجب الثقة عن الحكومة، بهدف ممارس���ة ضغوط على الوزراء الذين 

يعارضون هذه الخطوة. لكنه في نهاية المطاف قّرر تأجيل التصويت إلى وقت آخر.

ويشار إلى أن الحكومة صادقت خالل اجتماعها األسبوعي على تفعيل هذا البند.

اعتبارات أمنية وتجارية
الالفت أن موضوع قطاع الغاز واحتكاره جرى بحثه في الكابينيت، الذي يعتبر أهم 

هيئة سياسية – أمنية إسرائيلية. واستعرض أفراد طاقم المفاوضات الحكومي مع 

الشركات االحتكارية تفاصيل الخطة الحكومية التي يسعى نتنياهو إلى تمريرها.

وخالل اجتماع الكابينيت، اس���تعرض مسؤولون أمنيون إس���رائيليون ما وصفوه 

ب�«األهمية الجيو سياسية« لدفع عقود تصدير الغاز إلى مصر واألردن.

وحضر المس���ؤول عن تقييد االحتكارات، غيلو، اجتماع الكابينيت بشكل مفاجئ، 

واس���تعرض أمام الوزراء أس���باب معارضته للتوقيع على تسوية مع محتكري الغاز، 

وهم باألس���اس شركة »ديلك« بملكية تش���وفا المقرب من نتنياهو، وشركة »نوبل 

إنرجي« األميركية. 

ويرى غيلو في الخطة الحكومية أنها »تس���وية مقيدة« وتسمح لشركتي »ديلك« 

و«نوبل إنرجي« بتأسيس مكانة احتكارية في مجال الغاز الطبيعي. 

وأيد الوزراء أعضاء الكابينيت باإلجماع التسويغات السياسية – األمنية لتسوية 

قطاع الغاز بين الحكومة والش���ركات االحتكارية. لكن عندما طولب درعي بالتوقيع 

على بند االلتفاف على صالحية مس���ؤول تقييد االحت���كارات رفض ذلك، وأعلن عن 

تنازله عن صالحيته هذه.

وق���د طولب الوزراء بمعاينة تفاصيل الخط���ة الحكومية والمصادقة عليها بادعاء 

أنه���ا تنطوي على جوانب تتعلق بالسياس���ة اإلس���رائيلية الخارجية أو أمن الدولة، 

وذلك ألنه لهذه األسباب فقط، بحسب القانون، بإمكان وزير االقتصاد االلتفاف على 

صالحيات المسؤول عن تقييد االحتكارات.   

وأفادت صحيفة »هآرتس« بأن السفارة األميركية في تل أبيب توجهت إلى أعضاء 

كنيس���ت عرب من القائمة المشتركة، بواسطة اتصاالت هاتفية أو رسائل خليوية، 

وعب���رت عن »أملها« بأن يصادق الكنيس���ت على الخط���ة الحكومية، من خالل تأييد 

تفعيل البند 52. 

لكن نواب القائمة قرروا التصويت ضد الخطة الحكومية.

وتقضي الخطة الحكومية ب�«الصفح« عن ش���ركتي »ديلك« و«نوبل إنرجي« ألنهما 

عملتا في حقول الغاز في البحر المتوس���ط خالفا لقان���ون تقييد االحتكارات، وفي 

المقابل وضع قيود على عملهما في المستقبل، لكن هذه القيود تم تليينها. 

وق���ال نتنياه���و في بداية اجتماع حكومته األس���بوعي قبل األخي���ر: »إنني مصر 

على الدفع باتجاه حل واقعي يجلب الغاز إلى االقتصاد اإلس���رائيلي. ولن أستس���لم 

بقي الغاز في باطن األرض، إذ رأينا عددا كافيا من الدول التي 
ُ
القتراحات شعبوية ت

استس���لمت لضغوط كهذه، وبقي الغاز بعدها في األرض، ويحظر الس���ماح بحدوث 

أمر كهذا هنا«.

ورغم تأجيل التصويت في الكنيس���ت، إال أن صحيفة »يديعوت أحرونوت«، ذكرت 

التع���اون في مجال األبحاث والتطوير. لكن الصناعة الوحيدة التي ذكرها إدلس���ون 

بصورة عينية في رسالته هي سوق الغاز.

ورد مدي���ر عام مكت���ب نتنياهو في حينه، هرئيل لوكير، في رس���الة جوابية إلى 

إدلسون بالقول إنه »رجاء، كن واثقا ومتأكدا من أن رئيس الحكومة يثمن وهو شريك 

لرغبتك في مواصلة وتعزيز العالقات االقتصادية، المتينة أصاًل، بين دولتينا«.

وأض���اف لوكير أنه »نتوقع أن نعمل س���وية مع الغرف���ة )التجارية( من أجل دفع 

المب���ادرات المفصلة في رس���التك، وقد بدأنا اس���تعدادات لحوار إس���تراتيجي – 

اقتصادي بين الحكومتين... ومن ش���أن هذا الحوار أن يدفع ش���راكات تجارية بين 

الدولتين، في القطاعين العام والخاص على حد سواء«.

وفي أعقاب رسالة إدلسون، ُعقد اجتماع بحضور ممثلين عن الوزارات اإلسرائيلية، 

ووفقًا ل�«هآرتس«، فإنه لم يكن هناك أي موضوع مطروح على جدول أعمال االجتماع 

سوى رسالة إدلسون. 

بعد الكش���ف عن رس���الة إدلس���ون، طالبت المعارضة اإلس���رائيلية المستش���ار 

القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، بإبعاد نتنياهو عن البحث في موضوع الغاز. 

لكن نائبة المستش���ار، المحامية دينا زيلبر، ردت باسم فاينشطاين على هذا الطلب 

بالقول إنه ال مانع في أن يعمل نتنياهو في سياسة فرع الغاز.  

في ه���ذه األثناء، تظاهر آالف اإلس���رائيليين في تل أبي���ب، احتجاجا على خطة 

الحكومة في موضوع الغاز واالمتناع عن تقييد احتكار هذا السوق. وجرت المظاهرة 

تحت ش���عار »ال نوافق على اتفاقيات في الظلمات – س���نوقف نه���ب الغاز«. ورفع 

المتظاه���رون الفتة كتب عليها أن »الغاز ملك للمواطنين، الوزراء هم كالب صغيرة 

لدى تشوفا« وأخرى كتب عليها »هذه ليست منافسة، هذه خنازيرية«. 

واعتقلت الشرطة أربعة متظاهرين، بينما اتهم قادة االحتجاج الشرطة بممارسة 

العنف تجاه المتظاهرين. 

أسباب تسّرع نتنياهو
أش���ارت »هآرتس« إلى أن نتنياهو ومستش���اريه لم يتركوا أية خدعة قانونية أو 

مناورة سياسية إال واس���تخدموها في محاولتهم التغلب على العقبات في الطريق 

إلى تمرير متسرع لهذه الخطوة االقتصادية »األكبر في تاريخ إسرائيل«. 

وع���زت الصحيف���ة أداء نتنياهو إلى أنه أراد إجراء التصويت في الكنيس���ت على 

تفعيل البند 52، كي ال يضطر، في حال تأجيل التصويت، إلى كشف خطة الحكومة 

قبل التصويت، ألنه سيخاطر بذلك بالتعرض النتقادات شديدة من جانب الجمهور 

وسيتم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد الخطة.

وأضاف���ت الصحيفة أن تأجيل التصوي���ت على الخطة الحكومية في الكنيس���ت 

س���يكلف نتنياهو دفع ثمن لمعارضين للخطة، مث���ل طلب كحلون بأن يؤيد الخطة 

مقاب���ل فرض رقابة على صناعة الغاز ووضع قي���ود على تصديره. كذلك فإن رئيس 

حزب »يش عتيد«، يائير لبيد، أوضح أنه س���يؤيد الخط���ة في حال فرض رقابة على 

أس���عار الغاز، رغم أنه كان يرفض ش���رطا كهذا لدى توليه منصب وزير المالية في 

الحكومة الس���ابقة. والمش���كلة التي يواجهها نتنياهو في حال استجاب لمطالب 

كحلون ولبيد، هي أنه س���يكون مضطرا إلى فتح التفاهمات مع شركات الغاز مجددا 

والعودة إلى طاولة المفاوضات معها. 

إال أن نتنياهو تعهد أمام ش���ركتي الغاز قبل أس���بوعين، وفق���ا لتقارير إعالمية، 

بإنهاء بلورة عملية تنظيم قطاع الغاز، بموجب الخطة الحكومية، حتى نهاية شهر 

تموز الحالي.

واعتبرت الصحيفة أنه في أعقاب الفش���ل في إجراء التصويت في الكنيست، فإن 

»نتنياهو سُيذكر ليس فقط كرئيس حكومة تخلى عن المصلحة العامة وساوم على 

خطة ضعيفة جرى تصحيحها رغما عنه، وإنما سيذكر أيضا كمن لم ينجح في تلبية 

مطالب األميركيين وفي الوقت المحّدد«.  

تحليالت: خطة نتنياهو تحظى أيضًا بدعم أميركي

نتنياهو يفشل في تمرير خطة حكومية لتنظيم قطاع الغاز!

أن الحكومة ستستمر في دفع كافة الخطوات األخرى ووفقا للجدول الزمني الذي تم 

وضعه، وسيتم نشر تفاصيل الخطة أمام الجمهور، إذ أن قسما كبيرا من التفاهمات 

بين الحكومة وشركات الغاز ما زال سريا.

رغم ذلك، فإن المعالم األساس���ية للخطة واضحة، ويتعين بموجبها على ش���ركة 

»ديلك« أن تبيع، خالل س���ت س���نوات، حصتها في حقل الغاز »تمار«، وهو أحد أكبر 

حقلين، كما يتعين على شركة »نوبل إنرجي« أن تقلل من سيطرتها في هذا الحقل 

من 35% إلى 25%. كذلك يتعين على الش���ركتين بيع حقلي الغاز الصغيرين نسبيا 

»كريش« و«تنين« خالل 14 شهرا.

وتقضي الخطة الحكومية بأن تس���تمر الش���ركتان في العمل بشراكة كاملة في 

حقل الغ���از الكبير »لفياتان«، وأن يتم تطويره خالل أربع س���نوات، بحيث يبدأ ضخ 

الغاز منه في العام 2019. 

وبعد ذلك بعش���ر سنوات سيكون بإمكان الحكومة أن تبحث مجددا فيما إذا كانت 

هناك حاجة إلجراء تغييرات في مبنى الملكية بشأن حقل الغاز هذا.  

شيلدون إدلسون يحث نتنياهو
على »تنجيع« سوق الغاز

يب���دو أن ما يدف���ع نتنياهو إل���ى اإلقدام واإلص���رار على دفع الخط���ة الحكومية 

واستمرار احتكار شركة »نوبل إنرجي« نابع من أسباب ليست سياسية إستراتيجية. 

فق���د أفادت صحيف���ة »كالكاليس���ت« االقتصادية التابع���ة لمجموعة »يديعوت 

أحرونوت«، بأن وزير الخارجية األميركي، جون كيري، لديه أسهم في »نوبل إنرجي« 

بقيمة مليون دوالر.

غير أن األهم هو ما كش���فت عن���ه صحيفة »هآرتس«، ب���أن الملياردير اليهودي 

األميركي، شيلدون إدلسون، بعث برسالة إلى نتنياهو حول موضوع الغاز، في شهر 

تموز من العام الماضي وخالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

 ويعتبر إدلسون أكبر متبرع لحمالت نتنياهو االنتخابية، وهو الذي أسس صحيفة 

»يس���رائيل هيوم« )إسرائيل اليوم(، التي توزع مجانا واألكثر انتشارا في إسرائيل، 

من أجل تس���ويق سياس���ة نتنياهو. كذلك فإن إدلس���ون، وهو أحد أكبر المتبرعين 

للحزب الجمهوري األميركي، يدعم نتنياهو في األزمة بينه وبين الرئيس األميركي 

باراك أوباما.   

ووفقا ل�«هآرتس«، فإن إدلس���ون طالب نتنياهو في رسالته بتنجيع تنظيم سوق 

الغاز، لكنه لم يذكر في هذا الس���ياق سوى شركة »نوبل إنرجي«، وهي شركة عضو 

في ما وصفه إدلس���ون »مجموعة المبادرة التجارية الواليات المتحدة – إس���رائيل« 

وأنها تعمل تحت الغرفة التجارية األميركية. 

وتحدث إدلس���ون عن المبادرة لتعزيز التعاون االقتصادي بين الدولتين، واقترح 

تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والواليات المتحدة، وفتح مكتب تمثيل 

للغرفة التجارية في إسرائيل، وتش���جيع زيارة وفود أميركية إلى إسرائيل وتعزيز 

مشهد عام لحقل لفياتان.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تحذيرات داخل الجيش 

اإلسرائيلي من قصف مكثف 

لمناطق مأهولة في حرب قادمة!

قال قائد س����الح الجو اإلسرائيلي، أمير إيشل، 

إن تقري����ر لجنة تقصي الحقائق التي ش����كلها 

مجلس حقوق اإلنس����ان التاب����ع لألمم المتحدة، 

وصدر قبل أسبوعين، ووجه اتهامات إلسرائيل 

بأنها ارتكبت جرائم ح����رب أثناء العدوان على 

قطاع غ����زة في الصي����ف الماضي، ليس س����ببا 

لالمتناع عن تكرار القصف الجوي المكثف، في 

غزة أو لبنان، في حرب قادمة. 

فخالل الخمس����ين يوما للحرب التي ش����نتها 

إس����رائيل على قطاع غ����زة، الصي����ف الماضي، 

اس����تهدف طيرانه����ا الحربي أكثر م����ن 5200 

ه����دف، بينها بناي����ات س����كنية مأهولة. وكان 

عدد هذه الغارات أكبر من الغارات التي ش����نها 

الطيران اإلس����رائيلي في العدوانين السابقين، 

في 2008 و2011، معا. 

وقال ضباط في س����الح الجو اإلس����رائيلي إنه 

طوال فترة الحرب األخيرة كانت تحلق 40 طائرة 

في أجواء القط����اع في كل نقطة زمنية، ونفذت 

أكثر من 100 هدف على األقل في اليوم. وكانت 

النتيج����ة مقتل 1462 مواطنا فلس����طينيا ليس 

ضالعا في القتال بأي شكل.

ونق����ل تقري����ر نش����رته صحيف����ة »هآرتس«، 

األس����بوع الماض����ي، ع����ن ضب����اط ف����ي الجيش 

اإلس����رائيلي قولهم إن األهداف الفلس����طينية 

التي هوجمت جرى انتقاؤها من خالل ما وصفوه 

ب�«آل����ة ُمزّيت����ة«، أي أنه تم����ت المصادقة على 

اس����تهدافها بادعاء أن ذلك ال يخالف القانون 

الدولي.

رغ����م ذلك، قال ضابط إس����رائيلي برتبة عقيد 

وش����ارك في التخطيط لضرب ه����ذه األهداف، 

إنه »لنفترض أن هناك هدف����ا )مقاتال( يجلس 

ف����ي مبنى ما، وه����ذا نوع من غرف����ة حرب، ومن 

أجل تدمير المبنى ينبغي أن نس����تخدم قنبلة 

إكس. وبس����بب االكتظاظ في الح����ي، واضح أن 

هذه القنبلة س����تؤدي إلى أض����رار في المباني 

المجاورة، األمر الذي يمكن أن يشكل خطرا على 

س����كانها. في حاالت كهذه س����يختارون قنبلة 

أصغر، على حس����اب ض����رب غرفة الح����رب. ولن 

ندمرها بالضرورة... لكن يبدو أننا ال نشن غارات 

بصورة غير تناسبية«.

ويشار إلى أن مس����ألة التناسبية في الغارات 

كان����ت أحد األم����ور التي أولته����ا لجنة تقصي 

الحقائ����ق اهتماما كبيرا، خاصة وأن إس����رائيل 

اس����تمرت في ش����ن غارات ف����ي القط����اع بقوة 

ش����ديدة، تس����ببت بدمار هائل وبس����قوط عدد 

كبير م����ن الضحايا المدنيي����ن، »األمر الذي أثار 

تس����اؤالت حول م����ا إذا كان الحدي����ث يدور عن 

سياسة أوسع وصادقت عليها أعلى المستويات 

في حكومة إسرائيل«. 

العسكرية  واعتبر رئيس شعبة االستخبارات 

اإلسرائيلية السابق، عاموس يدلين، وهو ضابط 

طيار حربي، أنه في حال وجود مقاتل فلسطيني 

في مبنى ويدير عمليات عسكرية منه »فإننا لن 

نمنحه أية حصانة«. لكن يدلين أضاف أنه »إذا 

كان هدف الغارة قتل ناش����ط بمستوى صغير، 

ومن حوله قت����ل عدد كبير من األش����خاص غير 

الضالعين في القتال، فإن هذا خطأ خطير«.

من جانبه، قال المقدم يوءاف، وهو قائد سرب 

طيران استطالعي لغرض التجسس، إنه »دائما 

يوجد احتمال ألن يتواجد أش����خاص )مدنيون( 

في الهدف المرش����ح للقصف، وطاقم الس����رب 

يالحظ ذلك في أحيان كثي����رة، ويعطي تقريرا 

حول ذلك، ويوقف الغ����ارة«. وأردف أنه »كيفما 

ننظ����ر إلى األمر فإن����ه في نهاي����ة األمر يقتل 

أناس في الجانب اآلخر. ونحن نرى األضرار التي 

حدث����ت بصورة عفوية )غير مباش����رة( واألضرار 

المباش����رة«. وقال ضابط آخر إنه »عندما نش����ن 

غارة جوية في منطقة مأهولة، فإنها لن تنتهي 

ب����دون إصابة أح����د«. وحذر من أنه ف����ي الحرب 

القادم����ة ضد حزب الله في لبن����ان يجب تغيير 

هذا التوجه. 

وفي هذه األثناء، يواصل الجيش اإلسرائيلي 

إجراء تدريبات اس����تعدادا لح����رب مقبلة. وقال 

ضباط إس����رائيليون إنه في حال كان حزب الله 

ه����و الخصم في الحرب، فإن����ه يرجح أن يهاجم 

س����الح الجو اإلسرائيلي آالف األهداف في لبنان 

يوميا، وأن أحد أه����داف هجمات جوية مكثفة 

كه����ذه هو جع����ل مليون ونصف ملي����ون لبنان 

ينزحون من بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان. 

وتط����رق قائد س����الح الجو اإلس����رائيلي، أمير 

إيش����ل، إلى هذا الموضوع قبل شهر. واعتبر أن 

»العدو اخت����ار أن يضع كل س����الحه في محيط 

مدني واس����تخدام المدنيي����ن والبنية التحتية 

كدروع واقية. وهناك تدور حربنا وليس في أي 

مكان آخر«. 

وادعى إيشل أنه »علينا أن نقلص حجم الضرر 

العف���وي المحتمل، ألن���ه الي���وم، وبوجود قدرة 

لمهاجمة آالف األهداف يوميا، فإن من شأن ذلك 

أن يؤدي إلى مقتل اآلالف من غير الضالعين في 

القتال يوميا. وقبل أي ش���يء آخر هذا أمر س���يء 

أخالقيا، وأنا أقول قبل أي مش���كلة خارجية حول 

موض���وع الش���رعية وما إلى ذل���ك )أي انتقادات 

وتحقيقات دولية(، إن���ه إذا لم نحرص على هذا 

األمر، فإنه سيقودنا إلى التفكك الداخلي«. 

»داوود وجوليات« للرسام اإليطالي كارافاجيو

يش���ير التلمود البابلي إلى كتبة أسفار األنبياء األوائل، 

يش���وع )أو يوش���ع( والقض���اة وصموئي���ل األول والثاني 

والملوك األول والثاني. ووفقا للتلمود البابلي فإن يش���وع 

كتب س���فر يش���وع حتى وفاته، وأكمل كتابة هذا السفر 

الكاه���ن إليعازر ونجله الكاه���ن بنحاس. وكتب صموئيل 

س���فر القضاة وسفر صموئيل حتى وفاته، وأكمله النبيان 

جاد ونتان. وكتب سفر الملوك النبي إرميا. 

والس���ؤال الذي ُيطرح هنا هو، كيف تمكن كتبة التلمود 

أن يعرفوا في القرن الخامس الميالدي هوية كتبة أسفار 

األنبياء األوائل، الذين س���بقوهم بألف عام؟ واإلجابة على 

ذل���ك تكمن في التراث اليهودي القديم، وتفيد بأن هذه 

المعلومات عب���ارة عن أحاديث دينية منقولة، انتقلت من 

جيل إلى آخر على مدار مئات الس���نين على ألسن سلسلة 

طويل���ة من الحاخامي���ن وتالميذهم، حتى ت���م تدوينها. 

ووفقا للتراث الديني اليه���ودي، فإن أقوال كبار حاخامي 

اليه���ود، الذين وضع���وا األحادي���ث الديني���ة المنقولة 

)الش���فهية( بحلول القرن الس���ادس الميالدي، الموجودة 

في التلمود، عبارة عن رسالة مقدسة مصدرها الله.

لك���ن البحث العلمي في التوراة يع���رض صورة مختلفة 

تماما عن تل���ك الموجودة في التلمود. إذ يجمع الباحثون، 

رغ���م وجود خالفات صغيرة بينه���م، على صيغة متطورة 

لنظري���ة وضعه���ا الباحث األلمان���ي في كت���اب »العهد 

القدي���م«، مارتن ن���وت، إبان الح���رب العالمي���ة الثانية، 

وبموجبها أن سفر التثنية وأسفار األنبياء األوائل تشكل 

جميعها نتاجا أدبيا واحدا جرى تحريره في نهاية الفترة 

التي تتناولها هذه األس���فار. وأطلق نوت على هذا النتاج 

اس���م »التاريخ التثنيوي«، وهو مصطل���ح متفق عليه في 

البحث العلمي اليوم، كما أش���ار إلى ذلك الكاتب والمحرر 

في صحيفة »هآرتس«، إيلون غلعاد، في مقال، نشره قبل 

أسبوعين، حول من كتب أسفار األنبياء األوائل. 

»التاريخ التثنيوي«
يرفض باحث���و التوراة االعتقاد بأن ش���خصيات قصص 

األنبي���اء األوائ���ل ه���م الذين كتب���وا هذه األس���فار، ألن 

مضمونها يش���ير إلى عكس ذلك تماما. فهذه األس���فار 

ليست مكتوبة بضمير المتكلم، مثلما يحدث عندما يتكلم 

شخص ما عن تجاربه، وإنما هي مكتوبة من وجهة نظر راٍو 

يعرف كافة األحداث التي وقعت في الماضي البعيد.

إضاف���ة إلى ذلك، فإن محاولة تقس���يم أس���فار األنبياء 

األوائ���ل والقول إن���ه كتبها ع���دد من الكتب���ة على مدار 

مئات الس���نين، مثلما ورد في التلمود، ليست مقنعة، ألن 

األس���لوب واللغة في هذه األس���فار، وخاصة قصة إطارها، 

مشابهة ألسلوب ولغة سفر التثنية، األمر الذي يدل على 

أنها كتبت بأيدي كتبة في نقطة تاريخية واحدة.

وي���دل على ذلك اس���تخدام عب���ارة »إلى ه���ذا اليوم«، 

وه���ي عبارة نادرة نس���بيا في باقي أس���فار التوراة حيث 

اس���تخدمت 13 مرة، بينما تتك���رر كثيرا في كتب التاريخ 

ذكر س���ت مرات في س���فر التثنية و13 مرة 
ُ
التثنيوي، وت

في س���فر يشوع و11 مرة في س���فر صموئيل و13 مرة في 

سفر الملوك. وليس فقط أن استخدام هذه العبارة يشكل 

دليال على لغة وأسلوب واحد من بين أدلة أخرى على وحدة 

النتاج األدبي كله، إنما يش���كل استخدامها دليال على أن 

الكاتب وصف الماضي البعيد وليس حاضره هو. 

كذلك فإن تكرار عبارة »إلى يومنا هذا« تشير إلى هدف 

الكاتب. فهو ال يروي أحداثا من الماضي من خالل االلتزام 

بالبح���ث التاريخي، وه���ذه ظاهرة حديث���ا، وإنما من أجل 

تمرير رسالة إلى أبناء عصره حول عالمهم.

مثال على ذلك، هو قطع قصة احتالل البالد بقصة قصيرة 

حول الجواسيس الذين أرسلهم يشوع بن نون ولقائهم مع 

راحاب الزانية. إذ أن ه����ذه القصة القصيرة ال تفيد القصة 

الكبرى، ألنه ال يجري الحديث فيها حول حصول الجواسيس 

على معلومات تس����اعد على احتالل مدينة أريحا. لماذا، إذًا، 

أدخ����ل الكتبة هذه القص����ة القصيرة ف����ي القصة الكبرى؟ 

اإلجابة موج����ودة في اآلية التالية التي تنتهي بعبارة »إلى 

يومنا هذا«: »واس����تحيى يش����وع راحاب الزانية وبيت أبيها 

وكل ما لها. وس����كنت في وس����ط إس����رائيل إلى هذا اليوم. 

ألنها خبأت الُمرسلْين اللذين أرسلهما يشوع لكي يتجسسا 

أريحا« )يشوع، اإلصحاح السادس اآلية 25(.

ويفس����ر الكاتب هنا س����بب بقاء الكنعانيي����ن في أريحا 

رغم احتاللها على أيدي يش����وع بن نون. وتسمى مثل هذه 

القصص التي تعدد أس����باب الواقع كما هو في فترة كتابة 

األمور، بعل����م العلل واألس����باب، أو »إتيولوج����ي«، والتاريخ 

التثني����وي مل����يء بها. وينتش����ر نوع ثانوي م����ن القصص 

اإلتيولوجية التي توفر تفس����يرات أسطورية إلقامة مواقع 

وتجمعات سكنية ويرافقها شرح ألسباب تسميتها، مثلما 

جاء في اآلية: »وكان أبشالوم قد أخذ وأقام لنفسه وهو حي 

النص����ب الذي في وادي الملك ألنه ق����ال ليس لي ابن ألجل 

تذكير اس����مي. ودعا النصب باسمه وهو ُيدعى يد أبشالوم 

إلى هذا اليوم« )صموئيل الثاني، اإلصحاح 18 اآلية 18(.

لكن ما هو »هذا اليوم« الذي تتحدث عنه هذه األسفار، وما 

قى )أي الموجودات( 
ُ
تبت فيها؟ تدل الل

ُ
ه���ي الفترة التي ك

األثرية، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميالد، 

على أن المنطقة التي تس���ميها الت���وراة »يهودا«، أي تلك 

الواقع���ة بين القدس والخليل في جن���وب الضفة الغربية، 

كانت منطقة صغيرة ومتخلفة لدرجة أنه من الصعب إطالق 

قى األثرية من 
ُ
تسمية »مملكة« عليها. كذلك يدل ندرة الل

هذه الفترة والتي تش���مل كتابة، على أن هذا كان مجتمعا 

ذا مس���توى حضري منخفض جدا وعلى ما يبدو أن أشخاصا 

معدودين فقط فيه كانوا يعرفون الكتابة، وإذا كتبوا شيئا 

ما فإن هذه كانت باألس���اس قصصا قصي���رة جدا. ويعتبر 

الباحث���ون أن »الت���راث الثقاف���ي« له���ذه المنطقة انتقل 

بصورة ش���فهية باألساس ومن خالل قصص كما حصل في 

مجتمعات ما قبل التحضر األخرى. 

وفي العام 722 قبل الميالد، احتل اآلش���وريون »شومرون«، 

»مملكة إسرائيل«،  أو »السامرة«، عاصمة ما تصفها التوراة ب�

في القسم الش���مالي من الضفة الغربية، ودمروها بالكامل. 

وأغ���رق المهاجرون م���ن »مملكة إس���رائيل« منطقة »مملكة 

يه���ودا« وجلب���وا معهم »معرف���ة ذات قيمة كبي���رة«، األمر 

الذي أدى إلى ازدهار ثقافي ومادي غير مسبوق في »مملكة 

يهودا« في القرن السابع قبل الميالد. وبنيت أسوار وحفرت 

قنوات واندمجت »يهودا« في االقتصاد اإلقليمي. 

س���وية مع هذا التقدم، وفقا ألس���اطير الت���وراة، جاء إلى 

اب يتقنون الق���راءة والكتابة، وأخذوا 
ّ
ت

ُ
»يهودا« كهن���ة – ك

يدمج���ون ف���ي كتاباته���م الكتاب���ات القليلة الت���ي كانت 

موجودة في »يهودا«، إلى جانب األحاديث الدينية المنقولة 

)الش���فهية( في كلتي »المملكتين«. وبي���ن القصص التي 

ج���رى تدوينها في بداية القرن الس���ابع قبل الميالد، كانت 

صيغة أولية لسفر القضاة، الذي اشتمل على قصص تراثية 

مختلفة ومتناقضة أحيانا عن أبطال أسطوريين، أي »القضاة« 

الذي عاشوا في فترة ما قبل »الملكية«. 

من قتل جوليات؟
إن معظ���م كتابة التاري���خ التثنيوي، وفقا للرأي الس���ائد 

لدى الباحثين المعاصرين، ُدّونت بأيدي أبناء وأحفاد أولئك 

الكتبة الذين جاؤوا من »إس���رائيل« إلى »يهودا«، واندمجوا 

في األخيرة، وجرى ذلك في النصف الثاني من القرن السابع 

قب���ل الميالد، وفي فترة »الملك ياش���ياهو«. وكان بحوزتهم 

مصدران خطيان، هما »كتاب تاريخ ملوك إسرائيل« و«كتاب 

تاريخ ملوك يهودا«، اللذان يرجح أنهما كانا عبارة عن قائمة 

بأسماء »ملوك« مع تفاصيل قليلة حول سير حياتهم.

وأخذوا المعلوم���ات من هذين المصدرين. ويبدو أن قائمة 

»ملوك يهودا« شملت أسماء أمهاتهم، خالفا لقائمة »ملوك 

إسرائيل«. وتم تسجيل عدد سنوات حكم »ملك« بدقة، األمر 

الذي ي���دل، وفقا لباحثي���ن، على أن ه���ذه التفاصيل كانت 

مدونة. لكن ف���ي مقابل ذلك، فإن س���نوات حكم »الملكين« 

داوود وس���ليمان، س���جلت بأرق���ام نمطية، ما يعن���ي، وفقا 

للباحثين، أن فترت���ي حكمهما لم تكن مدونة في المصادر. 

ويرجح الباحثون أنهما شخصيتان أسطوريتان.  

ويذكر كتبة أس���فار األنبياء األوائل مصدرا آخر هو »سيِفر 

���ر(، وهو كتاب قصائد قديمة مفقود، 
َ

َهَيشار« )»س���فر ياش

وأخذت منه »مرثية داوود«، واآلية: »فدامت الش���مس ووقف 

القمر حتى انتقم الش���عب من أعدائه« )يشوع 9، 12(. وليس 

مس���تبعدا أن يكون قد ت���م أخذ قصائد أخ���رى من الكتاب 

نفسه من دون اإلشارة إلى ذلك. 

إضافة إلى ه���ذه المخطوطات، فإنه م���ن الجائز أنه كانت 

بح���وزة الكتبة مخطوطات أخرى تداخلت قصصها في النص 

التورات���ي، كم���ا كانت هناك مص���ادر من الت���راث المنقول 

)الش���فهي(، بيد أنه واضح أن الكتبة الذي���ن دونوا التاريخ 

التثنيوي اس���تخدموا مصادر متنوعة في كتابة أسفارهم. 

وتوص���ل الباحثون إل���ى ه���ذه النتيجة ألن الت���وراة تدمج 

بداخله���ا قصص���ا تراثية متنوع���ة، أي ألنه���ا تحتوي على 

تناقضات وتغيرات في األس���لوب واأليديولوجيا. وباإلمكان 

إيجاد أدلة على ذلك في أس���فار األنبياء األوائل. ومثال على 

ذلك، هو أن س���فر صموئي���ل األول يحافظ على ثالث قصص 

مختلفة تماما حول تنصيب شاؤول. 

ومثال آخر هو قتل جوليات. فتارة يقتله داوود )صموئيل األول 

17، 50( وت���ارة أخرى يقتله إلحنان بن يع���ري )صموئيل الثاني 

21، 19(. ويتبين من تحليل األس���فار أن الكتبة أخذوا قصصا من 

قصص تراثية مختلفة، وربطوها س���وية بغالف كتاباتهم التي 

ش���ملت مقاطع نثرية، خاتمات، تفسيرات ومالحظات، وخصوصا 

في بداية األسفار ونهايتها وأيضا في المقاطع التي تربط بين 

القصص المتنوعة. ويمكن م���ن تحليل هذه النصوص التعرف 

على األيديولوجيا التي حاول الكتبة دفعها.

وي���دور الحديث هنا ع���ن تاريخ يبدأ بعهد بي���ن الرب و«بني 

إس���رائيل« في سيناء، والذي يلزم الش���عب بعبادة الرب وحده 

وفي معب���د واحد فقط. بعد ذلك »احتالل« البالد، الذي يش���مل 

سلس���لة طويلة من خروقات العهد من جانب »بني إس���رائيل« 

ثم التوبة. كذلك يش���مل هذا التاريخ عهدا آخر بين الرب وبيت 

داوود، ثم سلس���لة من خروقات العهد من جانب »الملوك«، وفي 

النهاية صعود ياشياهو إلى الحكم، واكتشافه للعهد المفقود 

وينفذ إصالحات لكي يطبق »شعب إسرائيل« عهده القديم. 

لدى ق���راءة التاريخ التثني���وي قراءة نقدي���ة، باإلمكان فهم 

تب من أجلها. فهذه محاولة من جانب »الملك« 
ُ
األه���داف التي ك

ياشياهو، الذي حكم »يهودا« في النصف الثاني من القرن السابع 

قبل الميالد، ومن جانب كتبته لوضع أيديولوجيا تكون في مركز 

»إمبراطورية« مركزية واحدة. ويرى الباحثون، أنه باإلمكان النظر 

إلى االدعاء بأن »إس���رائيل« و«يهودا« كانتا مرة »مملكة« واحدة 

موحدة تحت حكم آباء ياش���ياهو، أي داوود وسليمان، هو دعاية 

ملكية من أجل تبرير توس���ع إقليمي ل�«مملكة يهودا« من الحيز 

الضيق في الجبال والس���هل الس���احلي باتجاه الم���روج والتالل 

الخصبة التي كانت س���ابقا تحت س���يطرة »مملكة إس���رائيل«. 

وواضح أن العهد بين الرب وداوود، وأيضا »الوعد اإللهي« بإعطاء 

البالد إلى »بني إسرائيل« يدفع هدفا كهذا.

وبحس���ب باحثي���ن، فإن اله���دف الثاني هو وق���ف عبادة 

األوثان في المعابد المنتش���رة في أنحاء البالد وتركيزها في 

معبد في القدس، وهو »إصالح« أجراه ياشياهو في العام 622 

قبل الميالد، بموجب »كتاب التشريع«، الذي تحدث عنه سفر 

التثنية، و«الموجود« في المعبد في تلك الفترة.

والتاريخ التثنيوي مليء بكوارث وهزائم مني بها »ش���عب 

إس���رائيل« عندما عبد آلهة أخرى ثم تاب تحت قيادة زعماء 

مخلصين للرب. واالستنتاج المطلوب من ذلك هو أن التعاون 

مع »إصالحات« ياش���ياهو س���يقود إلى نجاح���ات بينما عدم 

تطبيق العهد بين الرب و«بني إسرائيل« سيؤدي إلى كوارث. 

نهاية العناية اإللهية
االعتقاد السائد هو أن الكتبة الذين دونوا التاريخ التثنيوي 

كان����وا يؤمنون به، لك����ن التاريخ صفعهم. إذ أن����ه على الرغم 

من أن ياش����ياهو كان ملكا قويا وعب����د الله بإخالص )»ولم يكن 

قبله مل����ك مثله قد رجع إلى الرب بكل قلبه وكل نفس����ه وكل 

قوته حسب كل شريعة موسى وبعده لم يقم مثله« – الملوك 

الثاني، 23، 25(، إال أن حكم����ه انتهى بكارثة. ففي العام 609 

قبل الميالد قاد ملك مصر ماخاو الثاني جيشه في معركة ضد 

البابليين. وياش����ياهو الذي كان حليفا للبابليين، حاول إيقاف 

زح����ف الجيش المص����ري عندما قطع مرج ب����ن عامر بالقرب من 

مجيدو، معتقدا أنه يحظى بعناية إلهية. ووفقا لس����فر أخبار 

األيام الثاني، فإن ماخاو أرس����ل رسال إلى ياشياهو ليقولوا له 

باس����م الملك المصري »ما لي ولك يا ملك يهوذا. لس����ت عليك 

أن����ت اليوم ولكن على بي����ت حربي والله أمر بإس����راعي. فكف 

عن الله الذي معي فال يهل����كك« )اإلصحاح 35، اآلية 21(. لكن 

ياشياهو لم يتراجع ومات في ميدان القتال.

ول���م يتحس���ن وض���ع »مملكة يه���ودا« في أعق���اب موت 

ياشياهو، ودمرها البابليون ودمروا معها التاريخ التثنيوي. 

وأكم���ل كاتب أو مجموع���ة كتبة، في باب���ل، المهمة ودونوا 

بإيجاز األحداث التي وقعت بعد موت ياش���ياهو. وحاول هذا 

الكاتب، أو الكتبة، إنهاء السفر بنوع من التفاؤل، إذ ينتهي 

التاريخ التثنيوي بتحرير حفيد ياش���ياهو، يهوياكين، من 

الس���جن البابلي وحصوله عل���ى احترام ملوك���ي: »رفع أويل 

مرودخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا 

من الس���جن. وكلمه بخبر وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك 

الذين معه في بابل« )الملوك الثاني، 25، 28-27(.

تحرير يهوياكين من الس���جن مؤرخ بالعام 561 قبل الميالد، 

ما يدل على أن تحرير هذا الجزء من السفر تم تنفيذه في هذا 

العام أو بعده بفترة قصيرة. وبالعودة من سبي بابل عاد التاريخ 

التثني���وي إلى البالد، وتحول إلى جزء من الكتابات المقدس���ة 

اليهودية. وكباقي الكتب المقدسة اليهودية، وجد الباحثون 

في أس���فار التاري���خ التثنيوي تغييرات ط���رأت على نصوصه 

الحق���ا، وهي تغييرات أدخلت بص���ورة متعمدة وأخرى ُوضعت 

في النص خط���أ، لكن تم الحفاظ على معظم النص القديم كما 

هو، وهو النص الموجود في كتب التوراة اليوم.

َمن كتب أسفار األنبياء األوائل في التوراة وماذا كانت أهدافهم؟
*من احتل أريحا، ومن قتل جوليات، وفقا للتوراة؟ »التاريخ التثنيوي« هو نتاج إبداعي واحد يشمل سفر التثنية

وأسفار األنبياء األوائل* هل داوود وسليمان شخصيتان أسطوريتان؟ وكيف انتهت العناية اإللهية؟*
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

تشهد إس���رائيل في السنوات األخيرة تراجعًا ملموسًا في 

الحيز الديمقراطي الذي كان متوفرًا أصاًل للمواطنين اليهود 

بشكل كبير وواس���ع وللمواطنين العرب بش���كل أقل بكثير. 

فالتمييز ضد العرب، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 

وما إلى ذلك، كان سياسة معتمدة منذ تأسيس إسرائيل.

رغ���م ذلك، فإن حتى ه���ذا الحيز الديمقراط���ي تراجع في 

الس���نوات األخي���رة، وتحديدا من���ذ عودة رئي���س الحكومة، 

بنيامي���ن نتنياهو، إل���ى الحكم في الع���ام 2009. ومنذ ذلك 

الحي���ن تراجع ه���ذا الحيز بوتي���رة متزايدة، وعل���ى ما يبدو 

سيصل ذروته خالل والية حكومة نتنياهو الحالية، اليمينية 

المتطرفة الضيقة. 

وإح���دى الحلبات األساس���ية الت���ي ته���دد الديمقراطية 

اإلسرائيلية رغم نقصها ومساوئها المتأصلة، هي المؤسسة 

التشريعية، أي الكنيست. 

وقال تقري���ر جديد لجمعية حقوق المواطن في إس���رائيل 

إن دورت���ي الكنيس���ت ال����18 التي انتخبت ف���ي العام 2009 

والكنيس���ت ال����19 التي انتخب���ت في العام 2013 »اتس���متا 

بمبادرات تش���ريعية كثيرة هدفها إضع���اف الديمقراطية 

اإلس���رائيلية، وفي مقدمتها المساس بقيم حقوق اإلنسان، 

مث���ل المس���اواة وحري���ة التعبي���ر واالحتج���اج والتنظيم، 

والمساس بمؤسس���ات الديمقراطية مثل السلطة القضائية 

والمؤسسة األكاديمية ووس���ائل اإلعالم ومنظمات المجتمع 

المدني، والمساس بالفرد ومنظمات حقوق اإلنسان«.   

وأشارت الجمعية إلى أنه في موازاة ذلك »تعززت محاوالت 

المس���اس بالخطاب الديمقراطي وبحيز النش���اط، بواس���طة 

تهجمات كالمي���ة وأحيانا جس���دية أيضا ض���د األقلية في 

الكنيس���ت. وعمليا ف���إن الثقافة السياس���ية تلقت مميزات 

عنف وكراهي���ة وعنصرية، فيما األغلبية ال تدافع عن األقلية 

وإنما تستغل الديمقراطية من أجل فرض حكم األغلبية، بدال 

من حماية األقلي���ات وحقوقها«.  وأكدت الجمعية أن »الرياح 

التي تهب من جهة البرلمان اإلسرائيلي ومنتخبي الجمهور 

تؤثر على الجمهور اإلسرائيلي بصورة عميقة ومتواصلة«.

ولفت���ت إلى نتيجة أخرى لهذا الوض���ع وهي عملية »فرض 

رقابة ذاتية مبالغ فيها من جانب مؤسسات وهيئات، تفرض 

قيودا على نفسها مسبقا تحسبا من تهجمات ضدها. وهذه 

الرقابة الذاتية، س���واء كانت من جانب السلطة القضائية أو 

الصحافيين ووسائل اإلعالم أو نشطاء اجتماعيين ومنظمات 

المجتم���ع المدني، تم���س بحرية التعبير وبمبدأ المس���اواة 

وبمب���دأ التوازن���ات والكوابح، وتقيد الق���درة على الدفاع عن 

األقليات« أي المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين 

في األراضي المحتلة. 

وفيم���ا يل���ي بع���ض القواني���ن العنصري���ة والمعادي���ة 

رحت أو س���تطرح على ج���دول أعمال 
ُ
للديمقراطي���ة الت���ي ط

الكنيست ال�20 الحالية.

»قانون القومية«
كان »قان���ون القومي���ة« أحد األس���باب الت���ي أدت إلى حل 

حكوم���ة نتنياهو الس���ابقة بعد أن عارضه وانتقده، بس���بب 

صيغت���ه المتطرفة، حزب »يش عتيد« ورئيس���ه يائير لبيد، 

وحزب »هتنوعا« ورئيس���ته تس���يبي ليفن���ي، برغم كونهما 

شريكين في تلك الحكومة. 

وفي أعقاب ذلك تعهد نتنياهو بإعادة طرح مشروع »قانون 

القومية« ثاني���ة في حال وصوله إلى رئاس���ة الحكومة. لكن 

خالل المفاوضات االئتالفية عشية تشكيل الحكومة الحالية 

لم يتوصل نتنياهو إلى صيغة متفق عليها لمشروع القانون 

هذا مع أحزاب »كوالنو« وش���اس و«يهدوت هتوراة« الشركاء 

في الحكومة الحالية. 

رغ���م ذلك، ق���دم عضو الكنيس���ت بيني بيغ���ن، من حزب 

الليكود الحاكم، األس���بوع الماضي، مش���روع »قانون أساس: 

دولة إسرائيل«، الذي اعتبر صيغة »مخففة« لمشروع »قانون 

دمت 
ُ
القومية«، لكنه يستند إلى مشاريع ل�«قانون القومية« ق

في السنوات الماضية. 

وتنص الصيغة الجديدة لمشروع القانون على أن »إسرائيل 

هي الدولة القومية للش���عب اليهودي، وتس���تند إلى أسس 

الحري���ة، العدالة والس���الم على ضوء رؤية أنبياء إس���رائيل، 

وتطبق المساواة في الحقوق لكافة مواطنيها«. 

وينص البند الثاني في مش���روع القان���ون الجديد على أن 

»دولة إس���رائيل هي ديمقراطية«. ووفقا لمش���روع القانون 

حدد 
ُ
فإن »النش���يد الوطني، العلم وش���عار دولة إسرائيل ست

م���ن خالل القانون«، وأنه كقانون أس���اس ال يمكن تعديله إال 

في حال تأييد أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيس���ت، أي ثلثي 

النواب.   

وكانت مشاريع »قانون القومية« بصيغها السابقة قد نصت 

على عدم وجود حق ألي ش���عب باستثناء »الشعب اليهودي« 

في تقرير المصير في البالد، وجعلت مكانة الشريعة الدينية 

اليهودية فوق القانون المدني وأن يخضع هذا األخير لها. 

»قانون المواطنة 
والدخول إلى إسرائيل«

احتدم الس���جال في الهيئة العامة للكنيست لدى مناقشة 

تمديد س���ريان »قان���ون المواطنة والدخول إلى إس���رائيل«، 

ي���وم األربعاء الماضي. ويمنع هذا القانون لم ش���مل عائالت 

فلس���طينية، أحد الزوجين فيها يحمل المواطنة اإلسرائيلية 

بينما اآلخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وسن الكنيس���ت هذا القانون ألول مرة في العام 2002، من 

خالل اس���تغالل اندالع االنتفاضة الثاني���ة والزعم أن العديد 

من أبن���اء العائالت الت���ي فيها أحد الوالدين م���ن الضفة أو 

القطاع شاركوا أو كانوا ضالعين في عمليات تفجيرية. ويتم 

تمديد س���ريان هذا القانون كل عام، وجرى توسيعه ليشمل 

منع المواطنين العرب من الزواج من عرب مواطني دول أخرى.

وفيما عبر أعضاء الكنيس���ت العرب من القائمة المشتركة 

عن معارضتهم لهذا القان���ون العنصري، صعد إلى المنصة 

نائب وزير الداخلية اإلس���رائيلي، عضو الكنيس���ت من حزب 

الليكود يارون مزوز، وقال مخاطبا عضو الكنيست حنين زعبي 

»أن���ت أول من ينبغ���ي أن تعيد بطاقة الهوي���ة. نحن نصنع 

معروفا لكم أصال بأنكم تجلسون هنا. اإلرهابيون لن يجلسوا 

هنا. أنتم في دولة ديمقراطية وعليكم احترام الدولة«.  

بع���د ذلك صعد نتنياه���و إلى المنصة وانب���رى يدافع عن 

القانون العنصري، وقال إن »لجميع مواطني إسرائيل اليهود 

وغير اليهود الحق ف���ي أن َينتخبوا وُينتخبوا، لكل من واجب 

أي مواطن أن ينص���اع لقوانين الدولة، وال يوجد حق ألحد بأن 

يتهم جنود الجيش اإلس���رائيلي الذين يدافعون عنا بأنهم 

مجرمو حرب«.

وأردف نتنياهو مخاطبا النواب العرب »أنا أتحدث عن نفاق. 

لكم الحق بأن تدلوا بأقوالكم، لكن ليس واجبا علينا أن نوافق 

على النفاق. أنا لم أس���مع كلمة منكم عما يحدث في سورية 

واليمن، لكن تتهم���ون جنود الجيش اإلس���رائيلي بارتكاب 

جرائم حرب«. 

»قانون الجمعيات«
ق���دم عض���و الكنيس���ت يانون ميغ���ال، من ح���زب »البيت 

اليهودي«، قبل أسبوعين، مش���روع »قانون الجمعيات« الذي 

يس���تهدف منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية التي تدافع 

عن حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة. 

وجاء تقديم هذا القانون إل���ى جدول أعمال الحكومة غداة 

نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق 

اإلنسان التابع لألمم المتحدة. 

وأراد ميغال ومؤيدو مش���روع القانون االنتقام من منظمات 

حقوق اإلنس���ان اإلس���رائيلية، بادعاء أنه���ا قدمت معلومات 

إلى لجنة تقصي الحقائق التي اتهمت الجيش اإلس���رائيلي 

بارتكاب جرائم حرب خالل العدوان على قطاع غزة في صيف 

العام الماضي. واتهمت اللجنة الفصائل الفلس���طينية أيضا 

بارتكاب جرائم حرب. 

وين���ص »قانون الجمعيات« عل���ى أن المنظمة التي تتلقى 

تموي���اًل من حكوم���ات أجنبية بمبلغ يزيد ع���ن 50 ألف دوالر 

لزم بدفع 37% من أي 
ُ
عّرف بأنها »جمعية خارجية«، وست

ُ
ست

تبرع تتلقاه كضريبة.   

كذل���ك ين���ص مش���روع القانون عل���ى أن تذك���ر المنظمة 

الحقوقية في كافة منش���وراتها وموقعها االلكتروني الدولة 

الت���ي تتبرع لها. وينص أيضا على امتناع حكومة إس���رائيل 

وجيش���ها عن »التع���اون مع جمعيات خارجي���ة، بما في ذلك 

تحويل ميزانيات وتطبيق أنظم���ة الخدمة الوطنية وتنظيم 

مؤتمرات وأيام دراسية وإصدار نشرات مشتركة«. 

وف���ي أعقاب ذلك، أعلن وزير الزراعة، أوري أريئيل، من حزب 

»البي���ت اليهودي«، عن وقف توجي���ه متطوعين في الخدمة 

الوطنية للتطوع في منظمات حقوقية وفي مقدمتها منظمة 

»بتسيلم«. 

وقال رئيس حزب »البيت اليهودي« ووزير التربية والتعليم 

اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، في الهيئة العامة للكنيست إن 

ال���رد على تقرير لجنة تقصي الحقائق يجب أن يكون بس���ن 

»قانون الجمعيات«. وأضاف أن »المصادر التي اس���تند إليها 

تقرير األم���م المتحدة في حاالت كثيرة ه���ي منظمات مثل 

’بتسيلم’ و’لنكسر الصمت’«.

وتابع بينيت أن »الظاهرة نفس���ها حدثت لدى إعداد تقرير 

غولدس���تون ف���ي أعقاب عملي���ة »الرصاص المصب���وب«، أي 

العدوان على غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009. 

ويشار إلى أنه تم طرح مشروع »قانون الجمعيات« ألول مرة 

في دورة الكنيست ال�18.

قوانين انتقامية من األسرى الفلسطينيين
أقرت الحكومة اإلسرائيلية مشروع قانون التغذية القسرية 

لألسرى الفلس���طينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على 

اعتقالهم اإلداري. وحمل القانون هذه المرة اسم »منع أضرار 

اإلضراب عن الطعام« بعد أن كان يسمى في الماضي »تغذية 

األسرى قسرًا«. 

ويتيح مشروع القانون للسلطات اإلسرائيلية تغذية األسرى 

المضربين ع���ن الطعام والذين يتهدد الخطر حياتهم عنوة، 

كما ينص على أن تتوجه الدولة للمحكمة قبل تغذية األسير 

المضرب وس���ماع رد موكله عن أس���باب استمرار اإلضراب عن 

الطعام.

واعتب���ر وزير األم���ن الداخلي اإلس���رائيلي، غلع���اد إردان، 

ال���ذي طرح مش���روع القانون، أن »األس���رى األمنيين معنيون 

بتحويل اإلض���راب عن الطعام إلى عملي���ة انتحارية من نوع 

جديد، يهددون فيها دولة إس���رائيل. لن نسمح ألي شخص 

بتهديدنا ولن نسمح لألسرى بالموت في سجوننا«.

وتخش���ى إس���رائيل أن تعلن مجموعة كبيرة من األس���رى 

إضرابا عن الطعام بعد شهر رمضان تضامنا مع األمين العام 

للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، أحمد س���عدات، الذي 

هدد باإلعالن ع���ن اإلضراب عن الطعام إذا ق���ررت المخابرات 

اإلسرائيلية استمرار منعه من التقاء أفراد أسرته.

وعقب رئيس نقابة األطباء في إس���رائيل ، الدكتور ليونيد 

إدلمان، على مش���روع القانون بالقول إنه »ترفرف راية سوداء 

فوق مشروع القانون هذا. وهو لن ينقذ األنفس وإنما سيلحق 

ضررا بالمضربين عن الطعام ودولة إسرائيل وصورة الطب في 

إسرائيل أمام العالم«. 

وحذر إدلمان من أن س���ن هذا القانون »س���يؤدي إلى حملة 

مقاطعة دولية ض���د األطباء والطب اإلس���رائيلي في العالم. 

ونح���ن نذكر كيف عمل األطباء في أنظم���ة ظالمية وبموجب 

القانون ولكن خالفا آلداب المهنة«.

وقررت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع، مطلع الشهر 

الماض���ي، أن يؤيد االئتالف في الكنيس���ت مش���روع قانون 

يمنع األس���رى األمنيين من حق إج���راء محادثات هاتفية مع 

عائالته���م، بادعاء التخوف من إعطاء توجيهات من الس���جن 

لتنفيذ هجمات.

الجدير بالذكر أن سلطات السجون لم تطبق أبدا حق األسرى 

في إجراء محادثات هاتفية منتهكة بذلك نص القانون.

وينص مش���روع القانون، الذي قدمته وزيرة العدل، أييليت 

شاكيد، من حزب »البيت اليهودي« وباسم وزارتها، على منع 

الح���ق بإجراء محادثة هاتفية حتى عن المعتقلين بش���بهة 

ارت���كاب مخالف���ات خفيفة نس���بيا. وإلى جان���ب منع الذين 

ارتكبوا عمليات قتل واختطاف وتجسس وتحطيم طائرة، فإن 

بطت بحوزتهم سكين 
ُ

مشروع القانون يمنع هذا الحق عمن ض

أو شاركوا في مواجهات.

وقالت مصادر في وزارة العدل إنه سيتم البحث في إمكانية 

التفريق بين أس���رى قاصرين وبالغين »طالما أن األمر ال يمس 

بأمن الدولة«.

وقررت لجنة الدس���تور والقانون التابعة للكنيس���ت، يوم 

األربع���اء الماضي، تبنى توصية الوزير إردان، بمنع األس���رى 

األمنيين من إجراء مكالمات هاتفية مع عائالتهم.

»الكنيست الـ20 األكثر عنصرية«
خصص���ت صحيفة »هآرت���س« افتتاحية عدده���ا الصادر 

ف���ي 26 حزيران الفائت حول سلس���لة القواني���ن العنصرية 

رحت على جدول أعمال دورة 
ُ
والمعادية للديمقراطية التي ط

الكنيست الحالية.

وأكدت الصحيفة أن »الكنيس���ت العش���رين يب���دو األكثر 

عنصرية في تاريخه، وكذلك األكثر حشدا ووضاعة. ففضيحة 

تلحق بفضيحة أخرى، وأعضاء الكنيست يتبارون فيما بينهم 

من س���يأخذ هذا البرلمان إلى حضيض أكثر انخفاضا. والدور 

أخيرًا كان... على نائب وزير الداخلية الجديد، عضو الكنيست 

يارون مزوز... وبلغ ذروة السخافة عندما قال )للنواب العرب(: 

’أنتم في دولة ديمقراطية، واحترموها’«. 

وانتقدت الصحيفة تفوهات نتنياهو في جلسة الكنيست 

نفسها، وقالت إنه »صب الزيت على النار. فبدال من أن يوقف 

مزوز عند عمود العار، وهن���اك مكانه، توجه نتنياهو بلهجة 

السيد )االس���تعالئية( إلى أعضاء الكنيست العرب وطالبهم 

بالتنديد بما يحدث في س���ورية واليم���ن، فيما يقرر هو أنه 

لي���س لديهم ’الحق ف���ي اتهام جنود الجيش اإلس���رائيلي 

بجرائم حرب’«.

وتابع���ت الصحيفة أنه »ال ينبغي االش���تباه بنتنياهو بأنه 

جاهل ويفتقر إلى فهم الديمقراطية. وواضح أنه اس���توعب 

الفائدة من التحريض العنصري ضد عرب إس���رائيل، س���واء 

خالل االنتخابات أو بعدها«، في إش���ارة إلى أن حزبه الليكود 

حقق فوزًا في االنتخابات وحصل على 30 مقعدا في الكنيست 

على هذه الخلفية.  ووصفت الصحيفة تعديل منع لم الشمل 

على »قانون المواطنة« بأنه »تعديل عنصري وقومي متشدد 

وتميي���زي، يمنع مواطني الدولة العرب من إنش���اء عائلة مع 

أزواج وزوجات فلسطينيين«.

وانتق���دت الصحيفة قائمة »المعس���كر الصهيوني« التي 

امتنعت عن حضور جلس���ة التصويت على تمديد التعديل، 

ووصفت هذا االمتناع بأنه »س���لوك ضعيف وفاس���د وخيانة 

لدوره���ا«. وأكدت أن���ه »منذ أن أصبحت القائم���ة تدار بيدي 

إس���حق هرتس���وغ، فإنها تتده���ور من حضيض إل���ى آخر«. 

وش���ّددت على أنه »بوجود معارضة كهذه، علينا أال نستغرب 

من سلوك االئتالف«. 

حكومة اليمين تكثف طرح قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية!

أكد تقري���ر معهد األبح���اث »أدف���ا« اإلس���رائيلي للقضايا 

االجتماعية عن »عبء الصراع« اإلس���رائيلي الفلس���طيني، أن 

ميزانيات األمن على أنواعها سجلت في السنوات ال� 15 األخيرة 

ارتفاعا بنس���بة 43%، بينما الموازن���ة العامة في نفس الفترة 

ارتفعت بنس���بة 33%، وكل هذا جاء على حساب الصرف على 

القضايا االجتماعية ومكافحة الفقر وغيره. 

د التقرير ادعاء قادة إس���رائيل الحاليين بأن الصراع 
ّ
وفن

لم يع���د مكلفا وأن االقتص���اد ال يتأثر به، فق���د أظهر أن 

الخس���ائر لالقتصاد هي تراكمية، وليس على مستوى كل 

حرب على حدة.

وقد أع���د التقرير الباحثان ش���لومو سبيرس���كي ويارون 

هوفمان ديشون. 

ويصدر ه���ذا التقرير عادة مّرة كل عامين، وقد تأخر صدوره 

في العام الماضي، في الذكرى السنوية لعدوان حزيران، وصدر 

بعد العدوان على غزة في صي���ف 2014، ولكن بصيغة تركزت 

أكثر على ذلك العدوان. وأيضا هذا التقرير الجديد يركز على 

االنعكاسات الالحقة لذلك العدوان. 

كما يعرض التقرير مقارنات عديدة يظهر فيها بشكل جلي 

تأثر االقتصاد اإلسرائيلي بالصراع. 

وكما ف���ي كل واحد م���ن التقاري���ر التي أصدره���ا المركز 

على مر الس���نين الس���ابقة، فإن���ه يؤكد ف���ي مقدمته على 

أن »الثم���ن األكب���ر لالحت���الل يدفعه الفلس���طينيون، فهم 

خاضعون لس���يطرة عسكرية متغلغلة في كل مؤسسة وبيت 

لديهم، وهم منقس���مون بين »دولة حم���اس« و«دولة فتح«، 

ويستصعبون بناء مؤسسات سياسية ثابتة تتمتع بشرعية 

االجماع الفلسطيني، وهم يس���تصعبون دفع عملية التطور 

االقتص���ادي، أم���ا حياتهم اليومي���ة فتعتمد عل���ى النوايا 

الحسنة للجهات المانحة«.

ويتاب���ع التقرير »أما على مس���توى األف���راد والعائالت، فإن 

الفلس���طينيين معّرض���ون لمص���ادرة األراض���ي والممتلكات 

وللعنف والس���جون والطرد والتنكي���ل واالهانات في بيوتهم 

وشوارعهم وعند الحواجز العسكرية، والكثير منهم محرومون 

من التعليم، ويعانون من نس���ب فقر عالية جدا وبطالة واسعة 

االنتشار، وفقدان األمن الغذائي«.

ويق���ول معدا التقري���ر إن الص���راع القائم يتس���بب بعدم 

استقرار اقتصادي، ويضرب نس���ب النمو االقتصادي، وُيثقل 

على ميزانية إسرائيل، ويقّوض تطورها االجتماعي واحتماالت 

تقليص الفج���وات االجتماعية، ويضع صعوبات أمام تحس���ن 

مس���توى معيش���ة الجمهور العام، وليس هذا فحسب، بل إن 

اس���تمرار الص���راع يلطخ أحالم إس���رائيل، ويم���س بمكانتها 

العالمية، وُيتعب جيشها، ويقّسم حلبتها السياسية، ويهدد 

كيانها »كدولة الشعب اليهودي«، حسب تعبير التقرير.

يحذر التقري���ر من أن قادة إس���رائيل يحاولون طيلة الوقت 

التقلي���ل من ش���أن ثم���ن الص���راع، ويرفضون االعت���راف بأن 

استمرار الصراع يضر بالصرف على الجوانب االجتماعية، فمثال 

وزير المالية األس���بق، وم���ن يتولى حالي���ا وزارة »التهديدات 

االستراتيجية«، يوفال شتاينيتس، يقول إن إسرائيل »قادرة 

على تطوير اقتصادها أيضا من دون س���الم«. ويلفت التقرير 

إلى أن هذا الرأي بدأ ينتش���ر حتى في أوساط السلك المهني 

في المؤسس���ات الرس���مية، مثل المهنيين في وزارة المالية، 

الذين س���عوا لالقناع بأن العدوان على غزة في صيف 2014 لم 

يؤثر على ميزانيات القضايا االجتماعية، وادعوا أن ال مش���كلة 

إلس���رائيل إذا بلغت نسبة العجز المالي في ميزانيتها 3% من 

حجم الناتج العام، وهو م���ا يعادل 5ر3 مليار دوالر. ومثل هذا 

الرأي كان أيضا في بنك إسرائيل.

يش���ار هنا إلى أن هذا الرأي الذي بات سائدا في المؤسسات 

الرسمية، يخالف موقف محافظ بنك إسرائيل المركزي السابق 

س���تانلي فيش���ر، الذي أنهى منصبه قبل عامين، إذ كان يؤكد 

أن وتيرة النمو االقتصادي اإلس���رائيلي ستكون أعلى في ظل 

السالم.

ويفن���د تقرير »عبء الص���راع« هذا االدعاء م���ن خالل عرض 

نس���ب النمو االقتصادي بالنسبة للفرد ويتضح منه أن التأثير 

األبرز لكلفة الصراع نراه في مستوى النمو للفرد، ففي سنوات 

االنفراج س���جل هذا النمو ارتفاعا حادا، وانخفض وتقلص في 

س���نوات التوتر األمني والحروب. ففي الع���ام ألفين، ورغم أن 

ربعه األخير ش���هد ان���دالع العدوان على الضف���ة وقطاع غزة 

المحتلي���ن، إال أن النم���و االقتصادي للفرد ارتفع بنس���بة %6، 

بينما في س���نوات العدوان الثالث الالحقة رأينا النمو يتراجع 

إلى ما دون صفر بالمئة، ما يعني أن الس���نوات الثالث نسفت 

تقريبا النمو الكبير في العام ألفين.

وفي العام 2004 الذي شهد تراجعا حادا في وتيرة العدوان، 

ارتفع النمو للفرد 2ر3%، وبعد ذلك بات النمو بس���بب تأثيرات 

اقتصادية أكثر منها عس���كرية، ففي 2005 ارتفع هذا النمو 

بنس���بة 5ر2%، وف���ي 2006 ارتفع بنس���بة 9ر3% رغم الحربين 

على غزة ولبنان، وفي 2007 ارتفع بنس���بة 4ر4%، وكان االرتفاع 

ف���ي العامين التاليين 2008 و2009 بنس���بة 6ر1% و1ر0% على 

التوال���ي بفعل األزمة االقتصادية العامة، وارتفع النمو مجددا 

إلى 8ر3% في 2010، وبنس���بة 3ر2% في 2011، وبنس���بة 1ر%1 

في 2012، وبنس���بة 3ر1% في 2013، وبنس���بة 8ر0% في العام 

الماضي- 2014.

جوانب اقتصادية أخرى
يعرض التقرير جوانب عدة لالقتصاد اإلسرائيلي، ويؤكد أن 

ع���دوان 2014 على غزة أدى إلى تأخير البحث في ميزانية العام 

2015، التي جمدت الحقا بس���بب االنتخاب���ات المبكرة، كما أن 

الصرف على العدوان منع تطبيق توصيات لجنة مكافحة الفقر 

الرس���مية برئاس���ة من بات نائبا في الكنيس���ت إيلي األلوف، 

فهذه اللجنة أوصت بصرف قرابة 8ر1 مليار دوالر سنويا زيادة 

على ما يصرف على القضايا االجتماعية.

كذلك فإن اس���تمرار الصراع يضرب قطاع السياحة، فرغم أن 

هذه البالد أرض مقدس���ة بالنس���بة لما يزيد عن ثلثي العالم، 

إضاف���ة إلى المعالم التاريخية فيها، إال أن معدالت الس���ياحة 

فيها هي من األدنى في المنطقة، ففي العام 2013، دخل إلى 

إسرائيل 3 ماليين سائح، ولكن في المقابل نرى في ذات العام 

دخ���ول ما يزيد عن 37 مليون س���ائح إلى تركي���ا، و2ر9 مليون 

سائح إلى مصر، و4 ماليين إلى األردن، و3ر6 مليون إلى تونس، 

و10 ماليين إلى المغرب. 

وتوق���ف التقرير عند تنام���ي ظاهرة المقاطع���ة العالمية 

إلسرائيل، ولفت النظر إلى تقرير جرى اعداده في وزارة المالية 

اإلس���رائيلية، وحذر من موج���ة الدع���وات األوروبية لمقاطعة 

بضائع المس���توطنات اإلس���رائيلية، ومن أن اتساع المقاطعة 

االقتصادية إلس���رائيل والمستوطنات مس���تقبال قد يتسبب 

بخس���ائر تصل إلى مليارات الدوالرات، وأن الضرر سيطال 30 

بالمئة من الش���ركات اإلسرائيلية ما س���يؤدي إلى فصل آالف 

العاملين )طالع تقريرًا حوله على ص 8(. 

ميزانية األمن
يؤكد التقرير أن حساب كل واحدة من الحروب التي تشنها 

إسرائيل على حدة قد ال تظهر خسائر كبيرة، لكن في احتساب 

تراكمي يتبين أن إس���رائيل تخس���ر كل حقبة زمنية عشرات 

المليارات من الدوالرات. 

وش���دد التقرير، كما في تقارير سابقة، على أن معدل النمو 

االقتصادي الس���نوي في إس���رائيل 3% ليس كافيا إلسرائيل، 

رغم أن هذه النسبة شبيهة بمعدالت النمو في الدول األوروبية 

المتطورة، فإس���رائيل بحاجة إلى ضعفي تلك النس���بة لتلحق 

بعد عدة سنوات بمستوى المعيشة في تلك الدول المتطورة.

ويعرض التقرير مدى ارتفاع ميزانيتي وزارتي الدفاع التي 

جندي إسرائيلي في مهمة احتاللية على حاجز قلنديا.          )أ.ف.ب( 

تقرير جديد لمركز »أدفا« حول »عبء الصراع«: 

ميزانيات األمن ترتفع على حساب الصرف االجتماعي!
*الخسائر من الحروب تراكمية فكل حرب على حدة ال تنعكس كثيرًا على االقتصاد *ميزانيتا وزارتي الدفاع

 واألمن الداخلي ارتفعتا خالل 15 عاما بنسبة 43% بينما الموازنة اإلسرائيلية العامة ارتفعت بنسبة %33*

تص���رف على الجيش، و»األمن الداخل���ي« التي تتولى الصرف 

على الش���رطة وما يس���مى ب� »حرس الحدود«، منذ العام 2000 

وحت���ى العام الماض���ي 2014. وتعامل التقري���ر مع كل واحدة 

من ميزانيتي الوزارتين، إال أنه خالل الس���نوات الماضية جرى 

نق���ل بنود من ميزانية إلى أخرى، لذا فإن المقارنة تس���توجب 

التعامل مع الميزانيتين معا، خاصة وأن قوات »حرس الحدود« 

هي المنتشرة أساسا في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس 

المحتلة.

ففي العام ألفين كانت ميزاني���ة وزارة »األمن الداخلي« في 

حدود 7 مليارات شيكل، تعادل بسعر الدوالر اليوم 84ر1 مليار 

دوالر، بينم���ا بلغ الصرف الفعلي على ميزانية وزارة الدفاع في 

ذلك العام 48 مليار ش���يكل، ما يعادل اليوم 6ر12 مليار دوالر، 

وهذا ال يش���مل الدعم العس���كري األميركي حت���ى ذلك العام 

بنحو 4ر2 مليار دوالر. وهذا يعني أن الصرف على الوزارتين في 

الع���ام 2000 بلغ 2ر14مليار دوالر من دون الدعم. ونش���ير أيضا 

إلى أن الصرف على ميزاني���ة وزارة الدفاع في ذلك العام كان 

أقل من الميزانية األس���اس المقررة، ما يعني ان االنفراج الذي 

ساد طوال السنة، باس���تثناء الربع األخير منه، قاد إلى فائض 

في ميزانية الجيش.

لكن في العام 2014، بلغت ميزانية الجيش 64 مليار شيكل، 

م���ا يعادل قراب���ة 17 مليار دوالر، من دون الدعم العس���كري 

األميركي، الذي ارتفع إلى 2ر3 مليار دوالر. وبلغ حجم ميزانية 

وزارة األم���ن الداخلي 2ر13 مليار ش���يكل، قراب���ة 5ر3 مليار 

دوالر، ومع���ا أكثر بقليل من 20 ملي���ار دوالر، من دون الدعم 

األميركي. وهذا يعني أن هاتي���ن الميزانيتين ارتفعتا معا 

بنسبة 43%، في حين أن الموازنة العامة ارتفعت خالل تلك 

المدة بنسبة %33. 

وكان تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي صدر قبل 

خمس���ة أش���هر، قد بّين أن ميزانية الجيش المباش���رة تشكل 

نس���بة 6ر5% من الناتج العام الخام، وهي النس���بة األعلى في 

العالم، كما أنها األعلى من حيث عدد السكان. ويقول التقرير 

ذاته إن اجمالي الصرف العام على الجيش، يبقى أعلى ب� %21 

إلى 25% من الميزانية المعلنة، بس���بب الصرف غير المباش���ر 

عل���ى جنود الجيش النظامي، وصرف م���ن الخزينة العامة، عبر 

مؤسس���ة الضمان االجتماعي الرس���مية، على جنود االحتياط، 

لدى خدمته���م االحتياطية، اضافة إلى م���لء مخازن الطوارئ 

وبناء المالجئ، ما يرفع نسبة الصرف إلى ما نسبته حوالي %7 

من الناتج العام الخام.  

كما أن إسرائيل تسجل الميزانية األعلى على مستوى الفرد، 

إذ يظهر من تقرير مكتب اإلحصاء أنها تصرف على الجيش ما 

معدله 2037 دوالرا للفرد، تليها الواليات المتحدة األميركية- 

2023 دوالرا للف���رد بالمع���دل. ويعترف التقري���ر بأن ميزانية 

الجيش ال تعني كل الصرف على »ملف األمن«، وال حتى الصرف 

غير المباشر على الجيش. 

ويقول إن ميزانية الجيش أو »ميزانية األمن« حسب التعبير 

الرس���مي، س���جلت في العام قبل الماضي 2013 زيادة بنسبة 

7ر4%، ولكنها بقيت تشكل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، 

كما هي حال العام الماضي 2014، وهذه تعد النسبة األعلى في 

العالم، تليها الواليات المتحدة األميركية التي تش���كل فيها 

ميزانية الجيش المباشرة، 8ر3% من الناتج العام الخام.

يذكر أنه وفق سلس���لة م���ن األبحاث التي ص���درت على مر 

الس���نين، فإن إجمالي الصرف على األم���ن والجيش واالحتالل 

واالستيطان يس���تنزف ما يزيد عن 33% من الموازنة العامة، 

وهذا من دون احتساب قس���م من الديون العامة التي صّرفت 

على السياسة ذاتها، وكل ذلك يرفع نسبة الصرف إلى ما بين 

13% وحتى 14% من الناتج العام. 
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قال���ت منظمة بتس���يلم لحقوق اإلنس���ان في المناط���ق المحتلة 

إن تقري���ر اللجن���ة التي عّينها مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم 

المتح���دة حول الحرب التي اندلعت في غزة الصيف الماضي، رفض 

ا، وقضى بأّن إس���رائيل  ا تاّمً
ً

موقف إس���رائيل من ه���ذه الحرب رفض

ان 
ّ
هي التي تتحّمل المس���ؤولّية عن المّس الهائل الذي لحق بالسك

المدنّيين في قطاع غزة أثناء الحرب. 

وأضاف���ت اللجنة أّن الجيش اإلس���رائيلي لم يب���ذل ما يكفي من 

ان، وحتى أنه واصل في 
ّ
الجه���ود للحيلولة دون إلحاق األذى بالس���ك

ضح أّن تنفيذها يؤّدي إلى 
ّ
باع سياس���ة س���بق وات

ّ
بعض الحاالت إت

إلح���اق األذى بالمدنّيين على نطاق واس���ع. وال تتطّرق أقوال اللجنة 

ه���ذه إلى عملّية واح���دة أو اثنتين قام بهما الجي���ش أثناء الحرب 

فحس���ب. فاللجنة ترف���ض المعتقد العاّم الس���ائد ل���دى الجهات 

الرس���مّية في الحكومة والجيش في إسرائيل، بشأن ما هو مسموح 

ة، مثل قطاع 
ّ
وما هو محظور أثناء القتال في منطقة س���كنّية مكتظ

ه ال مجال لتبرير المّس الهائل الذي ُمني 
ّ
ة. ويقول تقرير اللجنة إن

ّ
غز

به الس���كان المدنّيين أثناء الحرب، وليس باإلمكان تفسير القانون 

اإلنسانّي الدولّي بما يمكن أن يشرعن هذا المّس.

وأشارت المنظمة إلى أن أقوال اللجنة هذه لم ترد من خالل تجاهل 

، توضح 
ً

حة. فأوال
ّ
مات الفلسطينّية المس���ل

ّ
نهج ومس���لكّيات المنظ

ا للقانون اإلنسانّي الدولّي، 
ً
مات نش���طت خالف

ّ
اللجنة أّن هذه المنظ

مات، أوردت اللجنة 
ّ
وثانًيا، ف���ي تطّرقها إلى مناهج عمل هذه المنظ

مات أطلقت النار عمًدا 
ّ
اّدعاءات إس���رائيل التي تقول إّن هذه المنظ

من قلب المناطق الس���كنّية في غزة كي تحّولهم إلى دروع بش���رّية 

أو أّن هذه التنظيمات قامت بإخفاء األس���لحة في داخل بيوت تابعة 

ها 
ّ
ل حضورهم حماية لها. وقض���ت اللجنة بأن

ّ
لمدنّيي���ن كّي يش���ك

ل���م تنجح بفحص ه���ذه االّدعاءات، وقد نبع بعض أس���باب ذلك من 

أّن حركة حماس ال تس���مح بإجراء فحص جّدّي لهذه اإلّدعاءات ومن 

 أنها 
ّ

أّن إسرائيل لم تس���مح ألعضاء اللجنة بالدخول إلى القطاع، إال

ه في حال كانت هذه األمور صحيحة، فمن الواضح أّن هذه 
ّ
توض���ح أن

ه في حال 
ّ
األعمال ليس���ت قانونّية. مع ذلك، تش���ّدد اللجنة على أن

صدقت اّدعاءات إس���رائيل، فإّن هذا ال يغّير من واجباتها المتعلقة 

ا للقانون اإلنس���انّي الدولّي. وبذا، فإّن اللجنة رفضت 
ً
بالتصّرف وفق

اّدعاء إسرائيل القائل بأّن رّدها كان مبّرًرا قياًسا بمنهج حماس، وقد 

ه ليس باإلمكان بأّي ش���كٍل من األش���كال تبرير مثل هذا 
ّ
أوضحت أن

اك الذي بدر عن إسرائيل.
ّ
الرّد المتطّرف والهّدام والفت

 
ّ

ز ُجل
ّ
كما أش���ارت بتس���يلم إلى أنه منذ إقامة اللجنة األممية ترك

النقاش العام في إس���رائيل في سياق عملها وفي ُهوّية أعضائها، 

وفي عمل مجلس حقوق اإلنس���ان عموًما ومص���ادر المعلومات التي 

تس���تند إليها اللجنة وما ش���ابه. ويكاد النق���اش العام يخلو من أّي 

تطّرق إلى مضامين التقرير ونتائجه، وفي طليعة ذلك أن إس���رائيل 

ل���م تبذل ما يكفي من الجهد لحماية المدنّيين أو المواقع المدنّية، 

وأن اللجنة رفضت اّدعاء إس���رائيل بأّن الجيش اتخذ تدابير وقائّية 

بها القانون اإلنسانّي الدولّي، 
ّ
 كثيًرا عن تلك التي يتطل

ّ
كافية، تشذ

م���ن أجل حماية المدنّيين في غزة. وأش���ارت اللجنة إلى عّدة حاالت 

وّجه 
ُ
تعّبر عن ق���رارات ذات صلة بالسياس���ة المتّبعة، والت���ي لم ت

فيها نيران الجيش صوب أهداف عسكرّية. وقضت اللجنة بأّن طرق 

 األطراف المتحاربة إتباع تدابير 
ّ

القتال هذه ال تستوي مع واجب كل

 تقليص المّس بهم 
ّ

حذر من أج���ل حماية المدنّيين، أو على األق���ل

للحّد األدنى، في منطقة سكنّية مكتظة مثل هذه.

ووجهت اللجنة ادعاءاتها إلى المس���تويْين السياسّي والعسكرّي 

الرفيعْين، اللذين وضعا السياسة واللذين يتحّمالن المسؤولية عن 

اك���ة. وتطّرق التقرير إلى ُبعدْين اثنْين: المس���ؤولّية 
ّ
نتائجها الفت

عن إقرار سياس���ة غير قانونّية واالمتناع ع���ن وقف تطبيق أوامر أو 

اكة.
ّ
تعليمات، حتى بعد اتضاح نتائجها الفت

كم���ا تطّرقت اللجنة إلى ثالث مس���ائل جرى من خاللها ترس���يم 

مس���بق للسياس���ة التي تناقض أحكام القانون اإلنس���انّي الدولّي: 

غارات جّوّية على منازل س���كنّية، وه���دم ممنهج للبيوت وخصوًصا 

 األخضر، واس���تخدام األس���لحة غير 
ّ
ف���ي المناط���ق المحاذية للخط

ها ترى أّن 
ّ
الدقيقة ف���ي مناطق مأهولة باكتظاظ. وقال���ت اللجنة إن

هذه الوس���ائل القتالّية، والتي تشير إلى سياسة واسعة بخصوص 

القتال عموًما، قد ُصّدقت لدى المستويات األعلى.

ص 
ّ
وش����ّددت اللجن����ة على أّن مس����ؤولّية هذه المس����تويات ال تتلخ

بترس����يم السياس����ات بل تتعّداه����ا إلى االمتناع عن وق����ف أو إحداث 

تغييرات في اس����تخدام هذه الوس����ائل، التي ثبت - فور ممارستها- 

����ا واسًعا بالمدنّيين. وتش����ير هذه المسلكّيات إلى أّن  لحق مّسً
ُ
ها ت

ّ
أن

ا للسياس����ة التي انتهجتها إسرائيل. وفي هذا 
ً
هذا المّس كان مطابق

ف من الجّو 
ّ
السياق، تتطّرق اللجنة بشكل خاّص إلى إطالق النار المكث

والبّر أثناء العملّيات التي جرت في حّي الش����جاعية ورفح، بعد حالتْين 

ألحق فيه����ا فلس����طينّيون األذى بجنود: فقد اس����تمّر تفجير البيوت 

ف المّس 
ّ

وإطالق نيران المدفعّية لس����اعات طويلة، وس����رعان ما تكش

الشاسع الذي لحق بهذه المناطق. وُرغم ذلك، لم تقم أّي جهة بتحريك 

س����اكن من أجل وقف إطالق النيران. وعلى هذا النسق، تطّرقت اللجنة 

ضحت هي األخرى 
ّ
إلى انع����دام فاعلّية وجدوى التحذيرات، والت����ي ات

منذ أيام الحرب األولى بعد وقوع عّدة مباٍن فوق رؤوس ساكنيها. وهنا 

ا واصل الجيش اإلس����رائيلي إتباع الطرق نفس����ها من أجل تحذير 
ً

أيض

ها ذات جدوى، في حين لم تقم 
ّ
ان والتعامل مع التحذيرات بأن

ّ
الس����ك

القيادة السياسّية والعسكرّية بأّي شيء من أجل تغيير الوضع.

ل
ّ
جهاز التحقيق اإلسرائيلي ُمعط

لفتت بتس���يلم أيضًا إلى أن اللجنة نوهت بأن إس���رائيل اتخذت 

خط���وات كثيرة من أجل تحس���ين جهاز التحقي���ق فيها، ومن أجل 

ه���ا أضاف���ت أّن ثمة حاجة 
ّ
 أن

ّ
مالءمت���ه م���ع المعايير الدولّي���ة، إال

د من أّن إس���رائيل تقوم بواجب التحقيق 
ّ
لتغيي���رات إضافّية للتأك

الملقى عليها، ومقاضاة ومحاكمة المسؤولين عن انتهاكات القانون 

اإلنسانّي الدولّي وقوانين حقوق اإلنسان.

ها قلقة من المش���اكل اإلجرائّي���ة والَمبنوّية 
ّ
وقضت اللجن���ة بأن

والجوهرّية، التي تمّس بقدرة إسرائيل على أداء واجبها بالتحقيق. 

وم���ن ضمن ما تطّرق���ت إليه اللجنة، مش���كلة »القبع���ة المزدوجة« 

التي يعتمرها المدعي العس���كري العام، وهو المس���ؤول عن توفير 

ا عن اتخاذ 
ً

االستش���ارة القضائّية للجيش عند الحدث ومسؤول أيض

القرار بش���أن فتح التحقيق الجنائّي، فيما بعد. وفي حال وجود شّك 

ذت اس���تناًدا إلى أوامر قام 
ّ
ف

ُ
بشأن مش���روعّية وقانونّية عملّية ما ن

هو بتصديقها - مثل الس���ؤال ح���ول ما هو »الهدف العس���كرّي«- 

ا إّن 
ً

فسيكون عندها في وضعّية تضارب مصالح. وتقول اللجنة أيض

ة بإجراء تحقيق في مسائل 
ّ
جهاز التحقيقات القائم ال يس���مح البت

ق بمسؤولّية المس���تويْين العسكرّي 
ّ
ذات صلة بالسياس���ات وتتعل

والسياسّي الرفيعْين عن وضع هذه السياسات.

 هذه المش���اكل، وم���ع األخذ بعين 
ّ

وأك���دت بتس���يلم أنه في ظل

االعتب���ار نتائ���ج التحقيق���ات التي أجرتها إس���رائيل ف���ي أعقاب 

ك اللجنة في قدرة الجهاز الحالّي 
ّ
الحروب الس���ابقة في غزة، تش���ك

عل���ى تحقيق العدالة للضحايا، وهي تطرح أس���ئلة كبيرة بخصوص 

إمكانّية محاكمة المسؤولين الحقيقّيين عن إلحاق األذى بالمدنّيين 

في إطار هذا الجهاز.

في غزة يعيش بشر
وختمت بتسيلم: تنظر اللجنة بوضوح إلى قطاع غزة وترى منطقة 

ان، يس���تحقون الحماي���ة أثن���اء المواجهات. وهي 
ّ
مأهولة بالس���ك

تقترح وجهة نظر معكوس���ة عن وجهة النظر اإلسرائيلّية الرسمّية 

بخصوص ما حدث أثناء صيف 2014 في قطاع غزة، ففي الوقت الذي 

تنظر فيه جهات رسمّية إلى قطاع غزة على أنه ساحة حرب يعيش 

ا، ف���إّن اللجنة تتعامل مع القطاع كمنطقة س���كنّية 
ً

فيه بش���ر أيض

ا.
ً

ة يعيش فيها بشر، وتدور فيها الحروب أيض
ّ
مكتظ

وترى اللجنة في القانون الدولّي اإلنس���انّي أداة ذات صلة وكافية 

لغرض فحص المس���لكّيات اإلس���رائيلّية والمنظمات الفلسطينّية 

ظم ال تحتمل التأويالت والتفسيرات 
ُ
حة، وتقضي بأّن هذه الن

ّ
المسل

 في 
ّ

غير المحدودة: فتفسير القانون اإلنسانّي الدولّي يجب أن يظل

ظم يتمحور في حماية 
ُ
حدود المعقول، في حي���ن أّن جوهر هذه الن

ا 
ً
المدنّيي���ن أثناء المواجهات العس���كرّية. وتوض���ح اللجنة، وخالف

لمواقف إسرائيل الرسمّية، أّن من غير الكافي استخدام المصطلحات 

القضائّية الصحيحة بشكل رسمّي فقط، بل يجب العمل بما يتوافق 

مع جوهر هذه النظم، التي تسعى لحماية المدنّيين.

وقالت المنظمة إنه بعد عّدة أّيام على نشر التقرير أجرت رئيسة 

حدة لقاء مع صحيفة »هآرتس«. ومن ضمن ما قالته 
ّ
لجن���ة األمم المت

في المقابلة: »ال يمكن إلقاء قنبلة بوزن طّن في وس���ط حّي سكنّي«. 

وهذه أق���وال واضحة وح���اّدة وال حاجة للقب في مج���ال الحقوق أو 

ه ال حاجة للقب 
ّ
فلسفة األخالق من أجل فهم مدلوالتها، تماًما كما أن

جامعّي رفيع في الهندس���ة أو للخبرة العس���كرّية كمحقق أداء في 

س���الح الجّو كي تدرك ما يعنيه إلق���اء قنبلة كهذه في قلب منطقة 

ة. هناك أوامر ال يمكن ألّي نّص قضائّي أن ُيش���ّرعها، 
ّ
مدنّية مكتظ

 يحاول أّي 
ّ

وثمة أنماط الس���تخدام القّوة العس���كرّية من الجدير أال

مختص بالقانون الدولّي الدفاع عنها.. إن هذا الصوت الواضح، صوت 

 التساؤل عّما 
ّ

 اآلن إال
ّ

المنطق والقانون واألخالق قد ُس���مع. ولم يتبق

إذا كان أحد ما في مس���تويات الحكم اإلس���رائيلّي -الحكومة، وزارة 

العدل، الكنيس���ت، قي���ادة األركان، النيابة العس���كرّية- قادًرا على 

سماع أو رؤية الحقيقة البسيطة: في غزة يعيش بشر.

ر مجّدًدا أن في غزة بشرًا يعيشون وأن القطاع ليس ساحة حرب!
ّ

بتسيلم: تقرير األمم المتحدة ُيذك

كش���ف موقع صحيفة »كلكاليس���ت« )االقتصادي( المتخصصة، 

التابعة لصحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« وموقعها على الش���بكة، 

»واي ن���ت«، ع���ن مضمون وتفاصيل ما أس���ماه »الص���ورة الحقيقية 

لآلثار المترتبة على حملة المقاطعة« الدولية بحق إس���رائيل، وهي 

الصورة التي يرس���مها »تقرير داخلي س���ّري أعّد في وزارة المالية 

اإلس���رائيلية«، كم���ا يوضح موقع »كلكاليس���ت«، مؤك���دا أن«الدولة 

حاولت إخفاءه«، لكن الصحيفة وموقعها حصال على نسخة منه! 

وقد نشر الموقع نسخة كاملة من التقرير، كما هو في األصل. 

وف���ي العناوين األبرز أن حملة المقاطعة، س���حب االس���تثمارات 

والعقوبات )BDS( ستؤدي، في السيناريو األكثر سوداوية، إلى ضرر 

مدّمر على االقتصاد اإلس���رائيلي وأن إلغاء اتفاقات تجارية سيكّبد 

االقتصاد اإلس���رائيلي خس���ارة مقدارها 2ر1 مليار دوالر في السنة 

عة والمنتَ�جة في 
ّ
الواحدة وأن مقاطعة البضائع والمنتوجات المصن

المس���توطنات اليهودية في الضفة الغربية س���تؤدي إلى خسارة 

سنوية مقدارها 300 مليون دوالر من إجمالي عائدات التصدير إلى 

الدول األوروبية.  ويؤكد التقرير أن اآلثار األبرز، األهم واألخطر، التي 

يتوقعه���ا المحللون والمراقبون ترتبا على حملة المقاطعة، س���حب 

االس���تثمارات والعقوبات تش���مل ما يلي: انخف���اض حاد في حجم 

الصادرات اإلس���رائيلية وفي حركة رؤوس األموال باتجاه إسرائيل، 

نش���وء عجز كبير في الحس���اب الجاري في مي���زان المدفوعات، مما 

س���يضطر إس���رائيل إلى اللجوء، اضطرارا، إلى تثبيت أسعار صرف 

العم���الت األجنبية إلى جان���ب االضطرار إلى اس���تخدام احتياطي 

العمالت األجنبية لدى بنك إسرائيل )البنك المركزي(. 

كما يتوقع التقرير أن تضطر دول االتحاد األوروبي، بفعل الصدى 

والضغ���ط الجماهيريين لحملة المقاطعة بين ش���عوبها، إلى إعالن 

وفرض مقاطعة رس���مية على التعامل مع إسرائيل، على الصعيدين 

التجاري واالقتصادي. 

وتبين قراءة في التقرير أن معّديه هما الباحثان طال شفارتسمان 

وِب���ن هوفم���ان، من دائ���رة العالق���ات الدولية في مكت���ب »الخبير 

االقتصادي الرئيسي« في وزارة المالية. 

ويحم���ل التقري���ر، المؤرخ في 1 ش���باط 2015، عن���وان »االقتصاد 

اإلس���رائيلي في ظل حملة نزع الشرعية« � وهي الحجة الديماغوغية 

التي تس���تخدمها إسرائيل الرس���مية لوصف ومحاربة هذه الحملة 

الت���ي تضع نصب عينيها هدف مقاوم���ة وإنهاء االحتالل للمناطق 

الفلس���طينية المحتلة منذ الع���ام 1967، وليس االس���تئناف على 

شرعية وجود إسرائيل، كما تزعم هي.  

وع���ن »هجمة نزع الش���رعية« هذه، كما يس���ميها، يقول التقرير 

إنها »تبلورت، بسماتها الحالية، بعد مؤتمر ديربن األول )في العام 

2001( ال���ذي تحول م���ن مؤتمر لألمم المتحدة ض���د العنصرية إلى 

مؤتمر ذي طابع معاٍد إلسرائيل. وبعد مؤتمر ديربن، تجسدت حملة 

نزع الش���رعية في جملة من األحداث، مثل اتهام إسرائيل باقتراف 

مجزرة ض���د المواطنين في جنين خالل حملة »الس���ور الواقي« )في 

الع���ام 2002(، تقرير غولدس���تون )ف���ي العام 2009( ح���ول عملية 

»الرصاص المصبوب« ومبادرات كسر الحصار اإلسرائيلي على غزة«! 

ويس���تعرض التقرير التط���ورات األبرز التي ش���هدها االقتصاد 

اإلس���رائيلي خالل الس���نوات األخيرة، على خلفية وفي ضوء أنشطة 

ز ويقود حملة المقاطعة، 
ّ
تحالف ال� BDS )ب���ي. دي. إس.( الذي يرك

سحب االستثمارات والعقوبات ضد إس���رائيل على خلفية استمرار 

احتاللها الكولونيالي في المناطق الفلس���طينية المحتلة منذ 1967 

وما يرافقه من مشروع استيطاني نهبوي. 

ثم يخل���ص التقرير إل���ى عرض م���ا يعتقد أنه الس���يناريوهات 

المحتملة لتفاقم الوضع، س���يما وأنه يؤك���د أن »األرضية األوروبية 

تؤه���ل حركة ال� بي. دي. إس لالندماج ف���ي أجندات تتعلق بحقوق 

اإلنس���ان«، مما يتيح لها »تبييض حقيق���ة أن هذه الحملة تنبع من 

كراهية تجاه إسرائيل، من جهة،  واستغالل منهج التمويل األوروبي 

الذي يمنح هذه المنظمات ق���وة ملحوظة ويوفر لها منصات كبيرة 

وآذانا صاغية، من جهة أخرى«!! ويزعم التقرير أن »األوس���اط ذاتها، 

المعادية إلس���رائيل والكارهة لها، هي التي تسعى إلى عزلها على 

الصعيد الدول���ي بغية جعلها، في نهاية المط���اف، دولة مجذومة 

)مصابة بالجذام( من خالل شيطنتها، دفع سياسة المقاطعة، سحب 

االس���تثمارات، فرض العقوبات االقتصادية ثم شن معركة قضائية 

ضد إسرائيل ومواطنيها«!

14 دولة أوروبية اصبحت مستعدة
لوضع إشارات على منتجات من المستوطنات!

يق���ول معدا التقرير إن من بين اآلث���ار األخرى التي قد تترتب على 

الس���يناريو األكثر س���وداوية في حال عدم تثبيت الس���عر التبادلي 

للعمالت األجنبية »حصول خفض حاد لقيمة الش���يكل اإلس���رائيلي، 

األمر الذي سيس���بب ضررا فادحا للنشاط االقتصادي في سوق المال، 

ارتفاعا ملحوظا في مستوى مديونية االقتصادات المنزلية / العائلية 

واالقتصاد العام، مصحوبا بتدني قدرة إس���رائيل على تجنيد رؤوس 

األموال، ما س���يؤدي إل���ى رفع تكلف���ة تجنيد هذه األم���وال، خفض 

االس���تثمارات وارتفاع كبير ف���ي معدالت البطالة. وإل���ى جانب هذا 

كله، س���يطرأ ارتفاع حاد في أس���عار المنتجات والسلع األساسية، ما 

سيدفع االقتصاد اإلسرائيلي برّمته في دوامة التضخم المالي، التي 

ستس���توجب � على األرجح � رفع نسبة الفائدة البنكية بنسبة كبيرة«! 

وهو ما س���يخلق نوعا من التأثيرات وردود الفع���ل الدائرية التي من 

شأنها الشّد باالقتصاد اإلسرائيلي إلى مستويات أعمق من األزمة. 

ومن اإلسقاطات األخرى المحتملة التي يتوقعها التقرير في حالة 

تثبيت الس���عر التبادلي الضغط الذي قد يمارس���ه المضاربون على 

قيمة الش���يكل اإلسرائيلي وسعره التبادلي أمام العمالت األجنبية، 

ما سيؤدي إلى انخفاض أرصدة العمالت األجنبية لدى بنك إسرائيل، 

األمر الذي س���يؤدي بالتالي إلى إخالل التوازن واالستقرار الماليين 

في االقتصاد اإلسرائيلي. ويشكل هذا اإلخالل أرضا خصبة ومواتية 

لنش���وء سوق سوداء للعمالت األجنبية، وهو ما يشكل ضربة موجعة 

جدا لقطاع التصدير. 

وطبقا لتقديرات وزارة المالية اإلسرائيلية، كما يعرضها التقرير، 

فإن تحقق هذا الس���يناريو قد يكون نتاج نقطة تحول واحدة تصبح 

فيها قاعدة أخالقية م���ا قاعدة معيارية ملزمة في مجتمعات ودول 

مختلفة في أنحاء العالم. ويص���ف التقرير المرحلة األولى من هذه 

الس���يرورة التحّولية ويطلق عليها اسم »بدء ظهور القاعدة« المبكر، 

بتبنيها من جانب منظمات غير حكومية أوال ثم نش���رها وتعميمها 

بواسطة ش���خصيات لها مكانة اعتبارية وتحظى بصدى جماهيري 

واس���ع، وهي الش���خصيات التي يطلق عليها عادة اسم »المبادرون 

للقاعدة«، أو »المبادرون للمقاطعة«، في السياق اإلسرائيلي. 

في المرحلة الثانية والحاس���مة، كما يقول التقرير، تتكون »مظلة 

قواع���د« تتبنى الدول المختلفة في س���ياقها القاع���دة المعيارية 

الجديدة بوتيرة أكثر اتساعا وتسارعا إلى درجة تذويتها واعتمادها 

التامي���ن من جانب أغلبي���ة المجتمع الدولي. ويطل���ق التقرير على 

االنتق���ال م���ن المرحل���ة األولى إل���ى المرحلة الثانية اس���م »نقطة 

التحول« ويشير إلى أنه في نيسان من العام 2013 أصبحت 13 دولة 

من دول االتحاد األوروبي في حال اس���تعداد لتطبيق القرار القاضي 

بتعليم منتجات إسرائيلية مصدرها المستوطنات اإلسرائيلية في 

المناطق الفلسطينية، وذلك بغية تمكين المستهلكين من معرفة 

مصدرها، غير أن تنفيذ هذا القرار قد تأجل مؤقتا »اس���تجابة لطلب 

من الواليات المتحدة«، كما يوضح التقرير. 

ولهذا، يدعو التقرير إلى »االس���تعداد لسيناريو أسوأ تنخرط فيه 

دول العالم في جهود المقاطعة التي تبذلها اآلن منظمات تطوعية 

تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بشكل عام، والمستوطنات بوجه خاص«. 

وزير المالية رسم  صورة أكثر قتامة!
يمت���د تقري���ر وزارة المالي���ة اإلس���رائيلية هذا عل���ى 22 صفحة 

يليها ملح���ق أكاديمي مخصص لمعالجة مس���ألة تأثيرات الصورة 

السياس���ية على الوضع االقتصادي. ويأتي نش���ره كامال، اآلن، بعد 

معركة متواصلة ش���نتها »الحركة من أجل حري���ة المعلومات« منذ 

نهاية العام 2013 بغية إخراج التقرير إلى العلن ونشره على المأل. 

الس���يناريوهات التي يعرضها هذا التقرير ف���ي ما يتعلق بآثار 

وإسقاطات حملة ال� بي. دي. إس على االقتصاد اإلسرائيلي تشتمل 

على بضعة مس���ارات مختلفة، غير أن الفكرة المركزية فيها جميعا 

هي أن »نقاط التحول« في العالقات التجارية مع العالم من ش���أنها 

أن تعود بضرر جسيم على االقتصاد اإلسرائيلي، سواء بسبب خفض 

الصادرات واالستثمارات أو بسبب ازدياد احتمال غرق االقتصاد في 

أزمة مالية، بكل ما تعنيه هذه األزمة، ما تش���مله وما يترتب عليها 

من نتائج وآثار. 

وفي هذا الس���ياق، يش���ار إلى تصريح وزير المالية اإلس���رائيلي 

الس���ابق، يائير لبيد، الذي قال إنه »في غياب تس���وية سياس���ية، 

ستتكبد الصادرات اإلس���رائيلية إلى االتحاد األوروبي خسارة بنحو 

20% وس���تتوقف االس���تثمارات األجنبية المباشرة من دول االتحاد 

األوروبي وس���تلحق بإجمالي التصدير اإلس���رائيلي خسارة سنوية 

بنحو 20 مليار شيكل، عالوة على خسارة سنوية بنحو 11 مليار شيكل 

في الناتج القومي اإلجمالي، ما س���يؤدي إلى فصل نحو 9800 عامل 

من العمل بصورة فورية«. 

وفي المقارن���ة بين ما يتوقع���ه هذا التصريح وم���ا يعرضه هذا 

التقرير، في سياق اإلس���قاطات والنتائج المحتملة ترتبا على حملة 

المقاطعة، يبدو أن توقعات وزير المالية السابق هي أشد سوداوية 

وقتامة بكثير. 

وللنمذجة على هذا، يضع الباحثان سيناريوهات محتملة لتدهور 

العالقات ما بين إسرائيل ودول االتحاد األوروبي ثم يحاوالن ترسيم 

آثار هذه الس���يناريوهات وانعكاساتها على االقتصاد اإلسرائيلي. 

أما الس���يناريو األول فه���و »ما يتحق���ق اليوم جزئي���ا« � كما يؤكد 

التقرير � ويش���مل المقاطعة الطوعية وتعليم المنتجات والبضائع، 

وهي إجراءات ال تس���بب ضررا جديا ومباشرا على مستوى االقتصاد 

اإلس���رائيلي عامة. ويقّدر مع���دا البحث بأنه إذا ما أصبحت مس���ألة 

تعليم منتجات المستوطنات مسألة رسمية إلزامية في دول االتحاد 

األوروبي، فليس من المتوقع أن تكون لها أية تأثيرات أو إس���قاطات 

اقتصادية جوهرية، بل ستقتصر على اآلثار والمفاعيل السياسية 

فحس���ب. ويلفت التقرير هنا، توضيحا، إلى أن هذه المسألة )تعليم 

المنتجات المصنعة في المس���توطنات(، إلى جانب مسألة النشاط 

االقتصادي في منطقة ما وراء »الخط األخضر«، مطروحتان على جدول 

أعمال المفوضية األوروبية منذ س���نوات عديدة. ولكن، طالما كانت 

تجرى المفاوضات السياسية بين إس���رائيل والقيادة الفلسطينية 

كان���ت المفوضي���ة األوروبية تؤج���ل صياغة سياس���تها وتحديد 

موقفها ف���ي هاتين المس���ألتين. أما اآلن، ومع فش���ل المفاوضات 

وتعثرها، فيبدو أن المس���ألتين تعودان بقوة الحتالل حيز جدي في 

جدول أعمال المفوضية األوروبية ومؤسسات االتحاد األخرى. 

أما التخوف األساس الذي يركز عليه التقرير فهو: أن يدفع فشل 

المفاوضات اإلسرائيلية � الفلسطينية االتحاد األوروبي ومؤسساته 

إلى نش���ر ما يمكن اعتباره »خطوط���ا توجيهية« لجمي���ع الدول ال� 

28 األعضاء ف���ي االتحاد إللزامها على تعلي���م المنتجات المصنعة 

في المس���توطنات اإلس���رائيلية. وق���د أعلنت جمي���ع دول االتحاد، 

باس���تثناء تشيكيا، أنها س���تدعم قرارا كهذا من جانب المفوضية 

في حال فشل المفاوضات وستلتزم بتنفيذه. وفي مثل هذه الحالة، 

يتوقع التقرير أن تتكبد الصادرات اإلسرائيلية لمنتجات مصدرها 

م���ن المس���توطنات ضررا تبلغ نس���بته 4ر1% من مجم���ل الصادرات 

اإلسرائيلية إلى دول االتحاد األوروبي. 

شركات دولية تستشعر الضغوط
إلى جانب المقاطعة على المنتجات والبضائع اإلسرائيلية )والتي 

تس���مى »مقاطعة أولية«(، يخش���ى الصناعيون، أساس���ا، من اتساع 

وتزايد المقاطعة على الش���ركات التي تتعامل مع إس���رائيل )وهي 

المس���ماة »مقاطعة ثانوية«(، بل ومن مقاطعة ش���ركات تتعامل مع 

ش���ركات تقيم عالقات تجارية مع إسرائيل )أي: »مقاطعة ثالثية«(، 

على غرار المقاطعة العربية المعتمدة ضد إسرائيل. 

ويش���ير التقرير إلى أن هنالك عددا من الشركات التي قد تضررت 

من جراء المقاطعة الثانوية، ومن بينها: ش���ركة الحراسة البريطانية 

G4S، ش���ركة Veolia التي تس���اهم في إنش���اء القطار الخفيف في 

القدس، شركة كاتربيللر التي قام صندوق التقاعد الخاص بالعاملين 

في مجال التعليم بس���حب اس���تثماراته وأرصدت���ه منها على ضوء 

بيعها إس���رائيل تركتورات معّدة ألعم���ال هدم وتدمير في المناطق 

الفلسطينية.  أما الس���يناريو الثاني الذي يعرضه التقرير فهو قرار 

رسمي يتخذه االتحاد األوروبي بإعالن المقاطعة الرسمية على جميع 

المنتجات والبضائ���ع التي مصدرها من المس���توطنات في المناطق 

الفلس���طينية. في مثل هذه الحال، يتوق���ع التقرير توقف التصدير 

اإلس���رائيلي إل���ى دول االتح���اد توقف���ا تام���ا، ما س���يكبد االقتصاد 

اإلس���رائيلي خس���ارة بنحو 300 مليون دوالر تع���ادل نحو 5ر0% من 

إجمالي حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى مختلف دول العالم.  

وثمة سيناريو ثالث، أقل احتمالية كما يرى التقرير، يتمثل في إلغاء 

االتفاقيات التجارية بين إسرائيل واالتحاد األوروبي، وهو ما يمثل أحد 

الس����يناريوهات األشد خطورة التي يبذل نشطاء حملة ال� بي. دي. إس 

جه����ودا جبارة لتحقيق����ه. ويقدر التقرير حجم الض����رر المترتب على 

هذا الس����يناريو بنحو 2ر1 مليار دوالر، تشكل 4ر0% من الناتج القومي 

اإلجمالي، وس����يكون هذا مصحوبا بض����رر يصيب التصدير إلى كل من 

إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا هولندا وبلجيكا أيضا. 

وفي الس���طر األخير، يق���ول التقرير إن االقتصاد اإلس���رائيلي لم 

يتكبد حتى الي���وم أي ضرر جدي من جراء حمل���ة المقاطعة، وذلك 

»بفض���ل االعتبارات البراغماتي���ة والواقعية الت���ي تملي على دول 

االتح���اد األوروب���ي الحفاظ على عالقات س���وية وس���ليمة مع دولة 

إسرائيل«. لكنه يضيف: »يمكننا القول بكل ثقة إن إسرائيل، حتى 

اآلن، ليس���ت معزولة وإن حملة المقاطعة قد أصبحت مبعثا للضيق 

واإلزعاج، ال أكثر ... ولكن، يتعين على دولة إسرائيل وعلى سياستها 

الخارجية أخ���ذ جميع الس���يناريوهات القاتمة في الحس���بان، ألن 

بعضه���ا ق���د يتحقق فعال إذا ما ق���ررت دول الغ���رب االنضمام إلى 

المقاطع���ة الطوعي���ة أو إذا ما ق���ررت دول االتح���اد األوروبي إعالن 

مقاطعة رسمية«. 

!
ٍّ

صورة سلبية ـ ناتج قومي متدن
يش���ير تقري���ر وزارة المالية اإلس���رائيلية إلى أن ثمة دراس���ات 

أكاديمي���ة عديدة تثبت أهمي���ة صورة الدولة وس���معتها وتؤكد 

تأثيره���ا الواضح على الوضع االقتص���ادي فيها. ومن هنا، فإن »أحد 

األهداف األهم واألبرز لحملة نزع الش���رعية هو خلق صورة س���لبية 

لدولة إس���رائيل، ص���ورة دولة تعيش نزاعا متواص���ال، تعتدي على 

الحريات وحقوق اإلنسان، كتلك الصورة التي ارتسمت لدولة جنوب 

أفريقيا إبان سنوات األبرتهايد، أو هي صورة أقرب إلى صورة إيران«!

ويقتب���س التقري���ر نتائج توص���ل إليها اس���تطالع دولي أجرته 

مجموع���ة Globscan لقياس »الصورة العام���ة« لكل واحدة من دول 

العالم، ويؤكد أن »ثمة عالقة مباش���رة بين صورة الدولة وبين الناتج 

القومي للفرد.... ففي دول مثل إيران، باكس���تان وكوريا الشمالية، 

التي يحمل الرأي العام العالمي موقفا سلبيا تجاهها، نجد أن الناتج 

القومي أيضا متدّن. والعكس صحيح«. 

غير أن التقرير يرى أن »إسرائيل هي الدولة الوحيدة الخارجة عن هذه 

القاعدة، حتى اآلن � ناتج قومي مرتفع نسبيا برغم الصورة السلبية«!!

تقرير إسرائيلي رسمي »داخلي وسّري« حول آثار  حملة المقاطعة ونتائجها على االقتصاد اإلسرائيلي: 

فشل المفاوضات السياسية قد يدفع االتحاد األوروبي إلى وضع »خطوط
توجيهية« ملزمة لمقاطعة منتجات وبضائع المستوطنات اإلسرائيلية!

*»االقتصاد اإلسرائيلي لم يتكبد حتى اليوم أي ضرر جدي من جراء حملة المقاطعة بفضل االعتبارات البراغماتية والواقعية التي تملي على دول االتحاد األوروبي الحفاظ على عالقات سوية وسليمة مع دولة إسرائيل«*
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